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Studenti mělnické školy se zahradní−
ky stávají nejen prostřednictvím 
vý uky odborných a všeobecně vzdě−
lávacích předmětů, ale i účastí
v mnoha oborových soutěžích.  Bě −
hem letošního září žáci střední školy
slavili úspěchy hned ve dvou za−
hradnických kláních. Ze soutěže
v  aranžování květin v Hejnicích na
Libe recku přivezli žáci 3. ročníku
učebního oboru Zahradník v různých
disciplínách několik prvních míst.
Vynikajícím úspěchem se může po−
chlubit i družstvo čtyřletého maturit−
ního oboru Okrasné a produkční za−
hradnictví, které obsadilo  v Plzni –
Lochotíně v soutěži Lipová ratolest
první místo. Podle sadovnického
projektu museli žáci vytvořit parko−
vou úpravu se záhony, stromy a la−
vičkou, která bude sloužit veřejnosti. 

Na začátku října otevřela Česká
zahradnická akademie Mělník dveře
široké veřejnosti. Pro zájemce byla
připravena výstava hroznů pěstova−
ných v Mělníce, ochutnávka  mělnic−
kých vín, prohlídka školy, přehlídka
učebních pomůcek i studentských
projektových prací. 

Pro školní rok 2016 – 2017 nabízí
střední škola kromě tradičního matu−
ritního oboru Okrasné a produkční
zahradnictví, učňovského oboru 
Za hrad ník i studium  maturitního obo −
ru Vinařská a ovocnářská technolo−
gie, který je svým obsahovým zamě−
řením v Čechách ojedinělý. Na vyšší
odborné škole posluchači studují
v denní a dálkové formě vzdělávací
program Zahradní a krajinná tvorba. 

Česká zahradnická akademie
k Mělníku neodmyslitelně patří. Při
výletu za památkami města a jeho
okolí se někdy zastavte i v areálu ško−
ly Na Polabí, který leží přímo nad sou−

tokem Labe a Vltavy, kde vás osloví
příjemné prostředí botanické zahrady
a vlídná atmosféra. Ve středu 9. pro−
since 2015 připravujeme další den
otevřených dveří, který bude spojený
se školní floristickou soutěží a prodej−
ní výstavou vánočních prací. 

Česká  zahradnická akademie Mělník
otevírá dveře veřejnosti

tel.: 315 636 111
602 232 333

e−mail: skola@zas−me.cz
www.zas−me.cz

��Myslíte si, že na kvalitní výu−
ku v technických oborech by
mohla mít vliv také lepší spolu−
práce s výrobními podniky?

Určitě ano. Především na po−
pud velkých firem a podniků pů−
sobících na území Plzeňského
kraje, které se v současné době
potýkají s nedostatkem kvali −
fikovaných odborníků, byl na jaře
loňského roku založen Nadační
fond „Podpora technického
vzdělávání v Plzeňském kraji“.
Hlav ním účelem založeného Na −
dač ního fondu je podpora tech−
nického vzdělávání v Plzeňském
kraji směřující ke zvýšení zájmu
žáků základních škol o studium
na technicky zaměřených střed−
ních školách. Zájem o technicky
zamě řené obory bude podporo−
ván prostřednictvím cílených 
informačních kampaní, zlepšová−
ním úrovně vybavení vzdělá −
vacích zařízení, popularizací ře−
meslných a rukodělných kroužků
na základních školách. Tyto akti−
vity napomohou i propagaci pod−
niků, které nabízí absolventům
škol pracovní uplatnění. Podpora
žáků technických oborů bude
cíle ná a bude probíhat v prů −
běhu jejich studia na pracovištích
teoretické výuky i praktické 
přípravy.

Pokračování na str. 26
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Nový školní rok ve Střední škole
a Základní škole Oselce začal ve
znamení mnoha aktivit a akcí.
Již 22. září se naši žáci spolu se
svými učiteli odborného výcviku
zúčastnili konference a seminá−
ře v Kutné Hoře, kde měli mož−
nost podělit se o své zkušenosti
ze zahraničních pobytů. V přípa−
dě naší školy se jednalo o pro−
jekt Leonardo da Vinci, v rámci
kterého se vybraní žáci zúčast−
nili stáže ve Francii. Tam měli
možnost předvést, co umí, a po−
rovnat své dovednosti v meziná−
rodní konkurenci, a popravdě,
jejich výsledky vůbec nebyly
špatné! Součástí konference
v Kutné Hoře bylo i předvádění
tradičních řemesel, v našem pří−
padě kovářství a truhlářství –
zde zejména řezby, které se 
setkalo s nemalým zájmem
účastníků akce.
Projekt Leonardo sice skončil,
ale další mezinárodní projekty po−
kračují: nyní v rámci projektu
Erasmus+ připravujeme další
účast na zahraničních projektech.

Již v letošním školním roce na jaře
čeká naše žáky výměnný pobyt
s italskými studenty z oblasti
Como v severní Itálii. V rámci třítý−
denní odborné stáže absolvují i ja−
zykový kurz a budou mít možnost

navázat zde kontakty a odbornou
spolupráci, které ve své praxi jis tě
využijí. Naopak italští studenti přije−
dou k nám, aby načerpali nové zku −
šenosti v rámci projektu mobility.
Další akcí, na níž bylo možno vi−
dět naše žáky při práci, byla

Slavnost jablek v Nebí −
lovech v neděli 27. září.
Také tam předváděli 
řemesla, kterým se vy −
učuje na naší škole, ze−
jména kovářství a tru−
hlářství. 
Naše škola se také mů−
že pochlubit ne zcela
obvyk lou událostí – byla
vybrána, aby vyrobila
a předala dar ministryni
školství paní Kateřině
Valachové. Tento dar,
kterým byl kovářsky
umělecky zpracovaný
stojan na krbové nářadí,
byl předán paní minist−
ryni na Krajské kon −
ferenci ředitelů škol
Plzeňského kraje dne
29. září 2015.
Aby naše škola šířila
infor mace o svých vý −

ukových programech a nabíd−
kách učebních i studijních oborů,
účastní se rovněž akcí, jako jsou
burzy škol. Některé již proběhly –
1. října ve Vimperku a 13. října
v Blatné, jiné nás teprve čekají:

21.10. – Stod, 22.10. – Rokycany,
3.11. – Strakonice, 9.11. – Písek,
10.11. – Ta chov, 11.11. – Klatovy,
25.11. – Do mažlice a 30.11. –
Plzeň. Na těchto burzách naše
škola poskytuje informace o mož−
nostech studia i učebních oborech
na naší škole. 
Zároveň také zveme veřejnost na
Den otevřených dveří, který se ko−
ná v Oselcích 21.11. 2015 a 16.1.
2016 od 8.30 do 12 h. Podrobnější
informace o škole a učebních či
studijních oborech najdete na we−
bu www.stredniskolaoselce.cz. 
Pro zájemce o studium na naší
škole ještě jedna důležitá informace
– přihlášku ke studiu na čtyřletém
oboru s maturitou uměleckořeme−
slné zpracování dřeva nebo umě−
leckořemeslné zpracování kovů je
třeba podat již do 30. listopadu
2015. Podmínkou přijetí je pouze ta−
lentová zkouška, takže žáci, kteří
mají zájem o studium oboru s matu−
ritou, ale netroufají si na teoretičtěji
zaměřené školy, kde jsou povinné
přijímací zkoušky z českého jazyka
a matematiky, budou ve výhodě.
Srdečně tedy zveme veřejnost:
Přijďte se podívat na pracoviště na−
ší školy, rádi vám poskytneme veš−
keré potřebné informace a ukáže−
me, jaké možnosti škola svým 
žákům poskytuje. 

Daniela Benešová
učitelka SŠ a ZŠ Oselce

„Naši absolventi se o nedostatek práce nebojí“

Tradiční umění a poctivá řemeslná práce sídlí více
než šest desetiletí v zámku v Oselcích

Souprava krbového nářadí – dar ministryni 
školství Kateřině Valachové.

Naši kováři na semináři v Kutné Hoře.

��Můžete uvést nějaké konkrétní
příklady, kde se to daří a kde
mají už i „své podniky“?

Těch příkladů je celá řada a dá
se říci, že v současné době má
navázanou spolupráci většina
středních odborných škol zřizo −
vaných Plzeňským krajem. Mezi
TOP příklady bych zařadil spolu−
práci SOU Domažlice s firmou
Gerresheimer Horšovský Týn,
spol. s r. o., ZF Staňkov a Sie −
mens, s.r.o., SOU stavební Plzeň
a firma DFH Haus CZ s.r.o. – Okal
Žákava, Střední škola Rokycany
s firmami MUBEA Žebrák a Stro −
jírna Tyc Mýto, Střední průmyslo−
vá škola strojnická a Střední od−
borná škola profesora Švejcara
Plzeň má výbornou spolupráci
s firmami Striecher Štěnovice
a DOOSAN Škoda Power, konkrét−
ní spolupráce při přípravě žáků je
mezi SOŠ a SOU Sušice a firmou
Systherm Plzeň, tradiční a dobrá
spolupráce při přípravě žáků je
mezi SPŠ Tachov, Světce a firma−
mi Kermi Stříbro, BHS Servise,
s.r.o., Tachov a Formy Tachov.

�� Mnozí to pamatují, spousta
větších podniků měla své učně,
dnes se tato praxe v některých
firmách opět vrací…

...a je to dobře, protože přiblíže−
ní skutečné praxe žákům v průbě−
hu přípravy je tou nejlepší školou.
Velké podniky jako plzeňská Ško−
dovka měla ve své době vlastní
podniková učiliště, ve kterých si
dorost připravovala. Šlo o určitou
formu „duálního systému vzdělá−
vání“, který funguje, i když na jiné
bázi v sousedním Bavorsku, a po
kterém volají některé firmy. Ale
orga nizování praxí a odborné pří−
pravy žáků ve firmách, které ne−
musí být členy hospodářské ko−
mory, jak předpokládá duální
systém, je zcela běžné.

��Pane náměstku, sledujete i to,
jak se absolventi středních škol
uplatní na trhu práce? Co vám to
napovídá?

Při kontaktu s firmami a škola−
mi je otázka množství a přede−
vším uplatnitelnosti absolventů
na trhu práce nejdiskutovanějším
tématem. Podle těchto kritérií při−
stupuje zřizovatel i k posuzování
žádostí škol o zařazování nových
oborů do své vzdělávací nabídky.

Příloha Plzeňského rozhledu – listopad 2015

Dokončení ze str. 25�
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Rokycansko, které má zhruba 
50 tisíc obyvatel, je zajímavé nejen
z historického, turistického, ale
i ochranářského hlediska. Od roku
1990 zde působí záchranná sta −
nice živočichů pracující pod hla−
vičkou Základní organizace České −
ho svazu ochránců přírody v Roky −
canech, ve které bylo za
dobu jejího působení při−
jato a léčeno více než 
5 500 živočichů, přede−
vším ptáků.

Hlavním cílem a po−
sláním stanice je záchra−
na a léčení zraněných či
jinak handicapovaných
volně žijících živočichů
a jejich příprava na ná−
vrat do volné přírody, pé−
če o opuštěná mláďata,
záchranné přenosy živo−
čichů z míst jejich bez−
prostředního ohrožení,
v zimních měsících péče
o hibernující živočichy – přede−
vším ježky a netopýry, hospitaliza−
ce v zimě vyčerpaných živočichů
především vinou nedostatku přiro−
zené potravy, mapování živočichů
v přírodě pro možnost adopce, zá−
chranné chovy v případě vzácných
živočichů, sestavování párů z han−
dicapovaných jedinců pro jejich
rozmnožování v zajetí, vyhledávání
příčin zranění živočichů v přírodě,

popř. jejich odstraňování či další,
neméně důležité aktivity. 

V expoziční části stanice pravi−
delně probíhají exkurze nejen pro
děti a mládež z mateřských, zá−
kladních a středních škol, ale i pro
zájemce z řad nejširší veřejnosti,
myslivce nevyjímaje. Exkurze jsou

zaměřeny nejen na poznávání ži−
vočichů, ale i na problémy, které
jsou jim způsobovány ze strany
civili zace. Záchranné zvířecí cent−
rum v Rokycanech garantuje zá−
chranu zvířat na Berounsku, Ho −
řovicku a Rokycansku, tedy na
území Středočeského a Plzeň −
ského kraje, přičemž oba kraje vý−
znamně finančně podporují tyto
aktivity. V prostorách stanice jsou

umístěny i trvale handicapovaní ži−
vočichové sloužící k ekologické
výchově. V žádném případě však
není posláním rokycanské stanice
budovat rozsáhlý zoo koutek, ne−
boť prostory v centru města k to−
mu nejsou příliš vhodné. Na pod−
poru záchranných stanic byla 

vyhlášena veřejná sbírka 
Zvíře v nouzi. Pokud se i Vy
chcete stát podporovateli,
můžete zaslat dárcovskou
sms zprávu ve tvaru DMS
ZVIREVNOUZI ROKYCANY
na telefonní číslo 87777.
Pokud činnost rokycan−
ských ochránců chcete
podpořit výrazněji, pak si
na svém mobilním telefonu
zadejte sms ve tvaru DMS
ROK ZVIREVNOUZI ROKY−
CANY a opět odešlete na
87777. V tomto případě
Vám bude odcházet pravi−
delně po dobu jednoho ro−

ku částka 30,− Kč na podporu na−
šeho zařízení. Po cho pitelně lze za−
sílat přímo i finanční příspěvky na
č.ú. 33553322/0800 s variabil−
ním symbolem 2901. Ať už se
však rozhodnete pro jakoukoli
podporu, budeme Vám velice
vděčni, neboť finančních prostřed−
ků není nikdy dost.   

Pavel MOULIS,
předseda ZO ČSOP Rokycany

Rokycanští zvířecí záchranáři
fungují čtvrt století

Český svaz chovatelů Nezvěstice 
pořádá  ve  spolupráci  s  klubem
cho vatelů  králíků  masných  plemen
v sobotu  7. 11. 2015  celostátní  vý −
stavu pěti  plemen  králíků, a to  v are−
álu  chovatelů  Nezvěstice. Bu dou  vy−
staveni  králíci  Burgunští, Novo −
zelanský bílý, Kalifornský černý,
Havanský, Kuní  velký  hnědý  a mod−
rý, Siamský  žlutý a  modrý. Bude  vy−
staveno celkem  350 ks králíků,  z  to−
ho  téměř  120 ks  na  prodej.

Výstavy  se  pravidelně  účastní
nejlepší  chovatelé  vystavených  ple−
men  z  celé  ČR. Na  tuto  jedinečnou
výstavní  akci  zveme všechny  cho−
vatele  a  zájemce o chovatelství.
Základní  organizace připravila pro
návštěvníky  bohaté  občerstvení.

Chovatelé z Nezvěstic
se představují
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Hejtman ocenil pracovníky
správy a údržby silnic

Vybrané pracovníky Správy a údržby
silnic Plzeňského kraje (SÚSPK)
ocenil hejtman Plzeňského kraje
Václav Šlajs za jejich práci. Ocenění
převzalo 15 zaměst−
nanců organizace zři−
zované Plzeňským kra−
jem, kteří zde ve větši−
ně případů pracují de−
set a více let.

„Náš kraj je v rámci
České republiky úspěš −
 ný a podíl na tomto 
úspěchu má zejména
práce lidí. Jsem proto
rád, že mohu ocenit
vaši práci, kterou k roz −
voji kraje přispíváte,“
uvedl v úvodu hejtman
Václav Šlajs a dodal,
že se kraj se snaží
zlepšovat stav silnic II.
a III. třídy, což se v po−
sledních několika le−
tech daří. „Kvalita sil−
nic se v posledních letech mění
k lepšímu, ale stále je před námi ješ−
tě mnoho práce,“ doplnil hejtman.

Zaměstnancům poděkoval také
generální ředitel SÚSPK Pavel

Panuška: „Vy jste zárukou toho, že
stav silnic v kraji se bude ubírat
směrem, který jsme nastavili. Za to
vám patří velký dík.“

Zaměstnanci SÚSPK převzali z ru−
kou hejtmana Václava Šlajse a ná−
městka pro oblast dopravy Jarosla −
va Bauera děkovné listy a pamětní
medaile hejtmana Plzeňského kraje.
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Město Kdyně vyhrálo spor s minis−
terstvem financí o průběh veřejné
zakázky na výstavbu Centra vodní
zábavy. Krajský soud v Českých
Budějovicích dal tento týden za
pravdu argumentům vedení města
a rozhodnutí ministerstva financí
z loňského roku o údajném porušení
rozpočtové kázně zrušil jako protizá−
konné a nepřezkoumatelné. Město
mělo podle ministerstva financí po−
chybit paradoxně tím, že při stavbě
Centra ušetřilo 16 procent z původ−
ně plánovaných nákladů.
Městu navíc téměř dva roky hrozilo,
že bude muset vracet více než stomi −
lionovou dotaci. Správní žalobu na
postup státních orgánů město podalo
i přesto, že mu v mezidobí poskytova−
tel dotace (v tomto případě Výbor
Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad) větší část odvodu promi−
nul. Město tak mělo zaplatit „jen“
11.245.488 korun z původně stano−
vené částky 110.203.570 korun.
„Jsme rádi, že nám soud dal za prav−
du. Při výstavbě Centra vodní zábavy
jsme postupovali v souladu se záko−
nem a s principy správného hospoda−
ření. Proto jsme od začátku považo −

vali rozhodnutí ministerstva financí
i kontrolní nález tzv. auditu pověře −
ného orgánu za neférové a byli jsme
připraveni prokázat to i soudní cestou.
Jen nás mrzí, že kvůli šikanóznímu
a nezodpovědnému postupu minister−
stva museli žít obyvatelé Kdyně více
než rok v nejistotě. Původně vyčíslená

sankce by totiž mohla město velikosti
Kdyně položit,“ komentuje rozhodnutí
soudu starosta města za ODS Jan
Löffelmann.
Jeho kolega ve vedení města, místo −
starosta Vladislav Vilímec (také ODS),

dodává, že rozhodnutí soudu může
být precedentem i pro jiné obce.
„Soud ve svém rozhodnutí také mimo
jiné konstatoval, že výše stanovené
sankce by měla být úměrná rozsahu
porušení rozpočtové kázně. Jinými

slovy, města by neměla být trestána
neúměrnými sankcemi za drobná
a často třeba jen formální pochybení
při čerpání dotací.“
Vilímec současně připomněl, že na
údajné pochybení města poukázala
v roce 2012 až osmá kontrola v po −
řadí, navíc provedená dva roky po
uvedení projektu do provozu. Sedm
předchozích kontrol, které probíhaly
v rozmezí let 2008–2012, dopadlo

vždy ve prospěch
města. „Je absurd−
ní, že osmá kontrola
do šla k jinému vý−
sledku než sedm
předchozích. Minis −
terstvo financí pak
nebylo schopné vů−
bec doložit, čím
kon krétně mělo
měs to porušit pravi−
dla transparentnosti.
Ukazuje se, že stát

v daném případě reprezentovaný rezor−
tem financí postupuje vůči samosprávě
nepředvídatelně a zkouší trestat i dobře
a zodpovědně hospodařící obce.“
Centrum vodní zábavy ve Kdyni slouží
obyvatelům města a jeho okolí od
dubna 2010. Každoročně toto moder−
ní centrum navštíví z celého regionu
kolem 80 tis. návštěvníků. 
Ministerstvo financí teď bude muset
nejspíš vydat nové rozhodnutí a přitom
respektovat právní názor krajského
soudu, který v odůvodnění napsal, že
argumenty ministerstva financí ve vzta−
hu k údajnému porušení pravidla trans−
parentnosti při zadání veřejné zakázky
na výstavbu centra vodní zábavy ve
Kdyni nemohou obstát.                   (re)

Město Kdyně vyhrálo spor
s ministerstvem financí
Ministerstvo financí nedoložilo „údajné pochybení“ při zadání veřejné
zakázky na výstavbu Centra vodní zábavy, byla podle soudu v pořádku.

Centrum vodní zábavy ve Kdyni

Dotaz čtenáře SV:
Dobrý den,
vzal jsem si na nákup domu hypoté−
ku u banky, protože jsem neměl ani
jinou možnost, jak peníze získat, tak
jsem smlouvu moc nečetl. Nyní
jsem ale nahlédnutím do katastru
zjistil, že kromě zástavního práva
mám také u svého domu zapsán zá−
kaz zcizení a zákaz zatížení od ban−
ky, je dovolené, aby banka tyto zá−
kazy k mému domu sama zapsala?

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři SV,
ustanovení o zákazu zatížení

a zákazu zcizení bylo jistě obsahem

Vaší smlouvy o hypotečním úvěru,
kterou jste s  bankou uzavřel, pří−
padně součástí smluvních podmí−
nek banky. Je poměrně pravděpo−
dobné, že kdybyste odmítnul ujed−
nání o zřízení těchto zákazů a jejich
zápisu do katastru nemovitostí, tak
by s Vámi nebyla uzavřena smlou−
va o hypotečním úvěru a banka by
Vám peníze na nákup neposkytla.
Každopádně se jedná o zákazy, kte−
ré jsou výslovně uvedeny v § 1761
zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a jejich sjednání ve smlou−
vě a následný zápis do katastru ne−
movitostí je zcela v souladu s prá−
vem. Podmínkou platnosti tohoto
ujednání je dočasnost, typicky jsou
tedy tyto zákazy sjednávány na do−
bu trvání zástavního práva. Když
hypoteční úvěr zcela splatíte, bude
vymazáno zástavní právo banky
a současně také zákaz zcizení a zá−

kaz zatížení. Zákazy jsou zapsány
u Vašeho domu do katastru nemo−
vitostí z  toho důvodu, aby účinky
působily vůči všem, nikoli jen vůči
smluvním stranám smlouvy. Pokud
bude zákaz zcizení a zatížení za−
psán do katastru, bude tedy zřízen
jako věcné právo, působí účinky
zákazu vůči všem, neboť každý má
právo do katastru nemovitostí na−
hlížet a činit si opisy. Pokud byste
tedy dům (resp. pravděpodobně
pozemek pod domem, pokud je ta−
ké ve Vašem vlastnictví) zatížil zá−
stavním právem třetí osoby, byla by
zástavní smlouva neplatná, neboť
i druhá smluvní strana měla mož−
nost seznámit se se zápisem v ka−
tastru nemovitostí a zjistit, že ne−
můžete svou nemovitost zatížit.

Zákaz zcizení a zatížení ale ne−
musí být absolutní. Jak uvádím vý−
še, je podmínkou platného sjednání

dočasnost takových zákazů. Dále
ve většině případů je v katastru ne−
movitostí uvedeno, že nemovitost
nelze zcizit nebo zatížit bez před−
chozího písemného souhlasu zá−
stavního věřitele – typicky banky.
Je zde tedy možná dohoda se zá−
stavním věřitelem v případě, že ne−
movitost chcete prodat a z obdrže−
né kupní ceny uhradit úvěr nebo
zápůjčku.

Z  tohoto mého vyjádření by se
možná mohlo zdát, že tato v zása−
dě novinka je privilegiem bank, kte−
ré ho nově využívají. Tak to ale ne−
ní, neboť toto je obecné právo a zá−
kaz zcizení nebo zatížení může být
obsahem smlouvy i mezi soukro−
mými subjekty, pokud splní zákon−
né požadavky na obsah ujednání
o zákazu zatížení a zcizení. 

Mgr. Zdenka Mlčáková, 
advokátní koncipient

Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Hokejisté
Západočeské 

univerzity 
mají třetí pohár

Hokejový tým Západočeské uni−
verzity v Plzni vybojoval potřetí
v řadě pohár v souboji plzeň−
ských univerzit, když porazil muž−
stvo Lékařské fakulty UK v Plzni
2:1.  V nelítostné bitvě předvedly

univerzitní týmy vyrovnaný vý−
kon. Obě družstva totiž zároveň
od loňského roku tvoří společné
mužstvo, které bude pod názvem
„Akademici Plzeň“ již podruhé
hrát v Evropské univerzitní hoke−
jové lize o tzv. Sekeráš Trophy,
hlavní cenu soutěže nesoucí 
název podle zakladatele ligy
L'ubomíra Sekeráše. 

Loňská premiérová sezóna
Akademiků skončila ještě před
samotnými boji v play off, neboť
bodově nestačili svým soupeřům
a skončili na sedmém místě.
Letošní sezóna tak s sebou při −
náší nové šance a také nového
trenéra – po bývalém extrali −
govém kanonýrovi Pavlu Vostřá −
kovi převzal štafetu absolvent
oboru tělesná výchova a sport na
Fakultě pedagogické ZČU Tomáš
Ceperko.

„Po zápase si oba týmy spo−
lečně sedly a trenér Ceperko vy−
bral studenty, kteří budou hrát za
Akademiky v nové sezóně. I když
jsme dnes proti sobě stáli jako
soupeři, máme před sebou spo−
lečný cíl: dostat se v letošní sezó−
ně minimálně do play off,“ uvedl
hokejista Filip Malota z Lékařské
fakulty UK v Plzni. 
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Důležitým datem pro plzeňskou zoo
se stal den 8.10. 2015, kdy proběhla
říje nosorožčí samičky Manjuly a při−
pouštění se samcem Baabuuem.
Nejprve se Baabuu upej−
pal, ale nakonec se ukáza−
lo, že čekal na tmu. Kolem
19. hodiny totiž došlo 
k úspěšnému spojení obou
zvířat, které trvalo 51 mi−
nut. Vzhledem k okolnos−
tem – počasí  a tmě – měli
nosorožci opravdu diskrét−
ní podmínky.

Chovatelé nyní budou čekat, co
příroda a zvířata ukáží v příštích ob−
dobích. Pokud se zhruba za 6 neděl
nedostaví říje (a nepřijdou ani další),

bude to první signál možného úspě−
chu. Dalším krokem bude vyšetření
vzorků moči a trusu Manjuly, kde
probíhá spolupráce zoologických

zahrad s odborným pracoviš−
těm a  týmem docenta Franze
Schwarzenbergera z Veteri −
nární univerzity ve Vídni.

„Pokud byl tentokrát Baabuu
úspěšný, mládě by mohlo 
přijít na svět opět v první třeti−
ně roku 2017,“ sdělil Martin
Vobruba, tiskový mluvčí 
plzeňské Zoo. 

Dočká se Plzeň nosorožčího mláděte?
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Volná místa pro 
děti v mateřských

školách 
Při zápisech do mateřských škol
zřizovaných městem Plzeň bylo
pro školní rok 2015/2016 přihláše−
no 1959 dětí. Z nich je 1707 dětí,
které mají bydliště v Plzni a dovrší
tří let věku do konce roku 2015.
Všechny tyto děti se během měsí−
ce září podařilo umístit do školek
a některé mateřinky dokonce mají
ještě volná místa. 

„K 18. září, kdy jsme si nechali
data zpracovat, jsme měli dokonce
ještě k dispozici 41 volných míst.
Ukazuje se tak, že se nám situace
v mateřských školách uklidňuje.
Hlavní boom daný silnými popu−
lačními ročníky už máme za se−
bou,“ uvedla náměstkyně pro 
oblast školství a sociálních věcí
Eva Herinková. 

Rodiče, kteří potřebovali umístit
dítě do mateřské školy z důvodu
nástupu do zaměstnání po mateř−
ské dovolené, měli možnost dítě
v rámci města Plzně umístit.
Nebyli však uspokojeni všichni zá−
jemci o konkrétní mateřskou ško−
lu. Jedná se i o případy, kdy děti již
navštěvovaly mateřskou školu loni
a rodiče z nějakého konkrétního
důvodu (zejména vzdálenost byd−
liště od mateřské školy) dítě přihlá−
sili do jiné, kde byl při zápisu vyso−
ký převis přihlášek na počet vol−
ných míst, a proto dítě nebylo při−
jato. Pohyb dětí ve zmenšené míře
probíhá po celý školní rok, což
souvisí se změnou bydliště rodičů.

Klub HC Škoda Plzeň prodloužil spo−
lupráci se společností Škoda JS, a. s.
o další sezónu. Dohoda byla stvrzena
podpisy generálního manažera hoke−
jového klubu Martina Straky, a před−

sedy představenstva a zároveň gene−
rálního ředitele Škody JS Miroslava
Fialy. ŠKODA JS a.s. která se primár−
ně věnuje jaderné energetice, pod −
pořila také v této sezóně extraligový
hokej v Plzni a stala se hlavním part−
nerem HC Škoda Plzeň.

„Rozhodli jsme se ještě výrazněji
podpořit plzeňský hokej, protože
jsme patrioty regionu, v němž už té−
měř 60 let působíme,“ uvádí Miro slav
Fiala, předseda představenstva a ge−
nerální ředitel společnosti ŠKODA JS.

„Jsem velmi rád a děkuji našemu
hlavnímu sponzorovi, že se vše poda−
řilo dotáhnout k dobrému konci a mů−

žeme společně pokračovat v dnes již
několikaleté spolupráci. Významně
přispívá ke stabilizaci chodu celého
klubu a umožňuje nám soustředit se
hlavně na sportovní výkony, které

nám na začátku sezóny dělají velkou
radost,“ uvádí Martin Straka, generál−
ní manažer HC Škoda Plzeň.

Společnost ŠKODA JS a.s. ne−
sponzoruje jen sport a za svou práci
v regionu získává opakovaná oce −
nění. Letos získala druhé místo mezi
velkými podniky kraje v soutěži
„Cena hejtmana Plzeňského kraje
za společenskou odpovědnost“.

„V Plzni podporujeme nejen sport,
ale také vzdělávání mladých lidí.
Finančně i personálně se podílíme
zejména na fungování Katedry ener−
getických strojů a zařízení ZČU
v Plzni,“ uzavírá Miroslav Fiala.

Škoda JS bude podporovat
plzeňské indiány další sezónu

Plzeňská strážnice Kateřina Pur −
karová přivezla ze střeleckých zá−
vodů v Přerově další medaili.
Spolu s kolegy se vydala  na
střelnici Drahany, aby změřila své
síly s ostatními při dalším ročníku
střelecké soutěže strážníků měst−
ských policií „O pohár primátora
statutárního města Přerova“.

Soutěžilo se ve třech disciplí−
nách. Ty simulovaly situace, které
mohou nastat ve službě. Dů ležitý
byl nejen čas, body či zásahy, ale
také nezasáhnout při střelbě rukoj−
mí. V kategorii žen to plzeňská
strážnice Kateřina Purka rová
zvládla nejlépe, a tak si do mů 
odvezla zasloužené vítězství. 

Pohár přivezla
strážnice do Plzně
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Univerzitní startup
oceněn bronzem

Velký úspěch zaznamenal v Pra −
ze star tup SentiSquare, který
vznikl na půdě Fakulty apliko −
vaných věd Západočeské univer−
zity v Plzni. V letošním ročníku
soutěže IGNITE o nejlepší podni−
katelský nápad, pořádané spo−

lečností UPC Business, obsadil
skvělé 3. místo. Spolu s bronzo−
vou medailí také finanční i od−
bornou podporu. Oceněný pod−
nikatelský nápad se zrodil minulý
rok na Fakultě aplikovaných věd
ZČU a vyplynul z dlouholetého
výzkumu v oblasti sémantické
analýzy textu. 

„Díky univerzitnímu projektu
na podporu transferu technologií
jsme založili tzv. spin−off firmu,
která se zabývá analýzou nálady
a názorů na sociálních sítích,“
uvedl Josef Steinberger, jeden ze
zakladatelů oceněné společnosti
SentiSquare. „Prostřednictvím
sémantické analýzy dokážeme
zjistit charakter názorů vyjádře−
ných v textu. Pomáháme tak 
klientům pochopit, co jejich zá−
kazníci chtějí,“ dodal jeho kolega
Tomáš Brychcín. 

Do soutěže, která podporuje
inovace a podnikání malých
a středních firem v České repub−
lice, se přihlásilo celkem 72 pro−
jektů. Soutěžní výbor z nich ná−
sledně vybral 30 firem, které
měly možnost zúčastnit se série
workshopů a koučinků s názvem
IGNITE Academy. Z úspěšných
firem vybrala odborná porota do
závěrečného finále šest favoritů.
Finálová jedenáctka byla doplně−
na pěti nejlepšími, kteří byli nej−
úspěšnější ve veřejném facebo−
okovém hlasování.

Oceněný projekt je dostupný na
adrese http://sentisquare.com. 

Automobil pro Nostalgii starých řemesel 
Jsou moc šikovné, trpělivé a ochot−
né, jen tak se totiž dají vyrobit tak
krásné věci nejen pro každodenní
použití, ale hlavně pro potěšení
a krásu oka. Mluvíme teď o prodejně
Nostalgie starých řemesel, kterou
najdete v Radnicích na Rokycansku
přímo na nám. K. Šternberka. Jedná
se vlastně o „chráněné dílny“ pro
pracovníky  se  zdravotním postiže−
ním, jejichž smyslem je pomáhat
zdravotně postiženým se vrátit do
normálního života. Založil ji sám
inva lidní člověk po svém pracovním
úraze, a tak se rozhodl, že pomůže
najít uplatnění i pro ostatní takto 
postižené.  

A právě tady se sešli ti, kteří svý−
mi finančními příspěvky pomohli,
aby Nostalgie získala vůz od společ−
nosti Kompakt v rámci projektu so −
ciální automobil. Ten bude sloužit
především k dopravě postižených
pracovníků, materiálu, nářadí i vý−
robků. Současně bude denně jakým−
si zdrojem reklamy všech sponzorů,
kteří na  nákup tohoto vozu přispěli.

„Jsme moc rádi a děkujeme spo−
lečnosti – agentuře Kompakt a Ing.
Pavlu Černému za to, že naši žádost
dokázali přeměnit ve skutečnost.

Vůz Dacia Dokker, který jsme takto
získali, nám pomůže také zajisit pro−
dej výrobků našich pracovníků.
Jsme místem, kde   lidé nechtějí být
jen  poživateli důchodů,  ale chceme
si na sebe vydělat a přinášet radost
našim zákazníkům i našim obchod−

ním partnerům. Nechceme žít ze so−
ciálních dávek, ale pracovat tak,
abychom byli přínosem pro všechny
kolem sebe. Pro rodinu, přátele,
město i okolí,“ prohlásil jednatel
Nostalgie starých řemesel Daniel
Lánský.  

Zabývají se především  službami
a zachováním tradičních starých ře−
mesel jako jsou malířské, lakýrnic−
ké, truhlářské, drátenické i drobné
stavební práce a další v domácnosti
potřebné „chlapské práce“, ale ne−
jen tyto. Své místo si nachází i větši−

na řemesel, tzv. ženských prací, jako
jsou švadlena, tkadlena, přadlena,
krajkářka, čímž se snaží připome−
nout původní chod domácích prací
(postaru tzv. osvobozené domác−
nosti). Pořádají také různé kurzy, vě−
nují se i dětem a mládeži.

AGROSPOL Czech spol. s r. o.
BERDYCH plus spol. s r. o.
BHB−OKNA A DVEŘE spol. s r. o.
Bohumil Bílek
ELPLAST−KPZ Rokycany, s. r. o.
Eva CYHLÁŘOVÁ
FELI – KOČA s. r. o.
HELAS kovo s. r. o.
Hexion a. s.
CH PROJEKT PLZEŇ, s. r. o.
Ing.Josef ŠTÍCHA
INSTAV BAU s. r. o.
Jaromír Čihák
Jaroslav KLEKNER – STŘECHY JAKL
Jaroslav MONHART
Jiří SOUMAR
Jiří Vonásek
Josef ZÍKA – stavební práce

Karel Janský
Karel SVOBODA & syn
KLAUS Timber a. s.
Ladislav Kosnar
LESOSPOL Zbiroh s. r. o.
Lukáš Endres
Markéta KOHOUTOVÁ
Martin Smolík
Mertl s. r. o.
Město Zbiroh
Mgr. Petr Fiala
Michal Tyc
Miroslav KOLÁŘ – PNEUSERVIS
Miroslav Koloc
MOREAU AGRI spol. s r. o.
Obec Břasy
Obec Strašice
PAC Hořovice s. r. o.

Petra Vonásková
Ploty Kodl, s. r. o.
PPG Deco Czech a. s.
PRAVE Rakovník, a. s.
Radomíra Seidlová
Rostislav PLACHÝ
Rudolf Altman – HOTEL BOUCHALKA
RUMPOLD s. r. o.
SADY SCHWARZ VRANOV s. r. o.
Schwer Fittings, s. r. o.
STAVEBNINY U NOVÁKŮ s. r. o.
Tomáš Gála
Umělecké truhlářství Svoboda
WEST D s. r. o.
Zdeněk PILÍK
Truhlářství Staněk

Dlouhodobé uzavírky v centru města
kvůli rozsáhlým rekonstrukcím, které
začaly loni na jaře a trvaly do letoš−
ního dubna, pomohly zvýšit obsaze−
nost parkovacího domu Rychtářka.
Zatímco před omezeními se jeho
průměrná obsazenost pohybovala
kolem 36 procent, po spuštění re−
konstrukcí několika lokalit v centru
města vzrostla na 59 až 62 procent.
Nejvyšší obsazenosti dosáhl parko−
vací dům s kapacitou 447 míst letos
v dubnu, bylo to v průměru 65 pro−
cent, vozidla tehdy zcela zaplnila
patra do dvou třetin objektu. 

„V květnu 2015 byla obsazenost 58
procent, v červnu 52 procent a i v dal −
ších měsících se nám drží nad 
50 procenty. Je tak vidět, že se lidé
naučili parkovací dům používat, že si
na něj zvykli,“ uvedl náměstek primá−
tora pro oblast dopravy a životního
prostředí Petr Náhlík. Podle něj pomo−
hl změnit využívání Rychtářky i vstříc−
ný krok města, které po dobu rekon−
strukcí a úprav v historickém centru
zvýhodnilo sazbu za parkování, a lidé
tak platili za první tři hodiny pět korun.
Využití je ale vyšší i díky novému ob−
chodu s počítači a elektronikou, jenž

začal v kancelářských prostorách
Rych tářky působit. Podle Pavla Neto −
lického, analytika ze společnosti Par −
king Plzeň, která se pro město o par−
kovací systém a parkovací domy sta−
rá, potřebují řidiči delší dobu, než si
„k parkovacím objektům najdou cestu“. 

„Je prokázáno, že ženy od jejich vy −
užívání odrazuje přítmí i to, že se jedná
o uzavřené prostory, ze kterých mají
respekt, i muži preferují stání venku,
neboť jsou pohodlnější, avšak dobře
se učí používat parkovací technologii,“
uvedl Pavel Netolický. Optimální využití
by podle něj bylo cca 70 procent. 

Uzavírky přivedly řidiče do Rychtářky
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Městská policie Plzeň má novou
střed  nědobou koncepci pro období
2015 až 2018. Cílem je změnit vnímá−
ní strážníků, pro občany mají být ga−
ranty bezpečí a partnery, jejich činnost
se prioritně zaměří na oblast veřejného
pořádku. Koncepce počítá s restruktu−
ralizací služeben, posílením stavu 
o 30 atestovaných strážníků, s orien−
tací na přijetí mladých oborově vzděla−
ných absolventů, se zavedením kariér−
ního řádu atd. Navrhuje ale také úspo−
ry, mj. se sníží počet velitelů směn. 

„Střednědobá koncepce městské po−
licie je jedním z dílčích podkladů pro
připravovanou koncepci bezpečnosti
na území města Plzně, na níž už něko−
lik měsíců intenzivně pracujeme a chce −

me ji představit na přelomu roku,“ řekl
primátor města Martin Zrzavecký. 

Jedním z úkolů, které čekají měst−
skou policii, je rozdělit poskytované
služby na činnosti, které musí zajišťo−
vat atestovaní strážníci, a na činnosti,
pro něž není potřeba kvalifikovaného
městského policisty. 

„V předchozích letech byly na měst−
skou policii direktivně kladeny poža−
davky na zajištění fakultativních speci−
álních činností, jako jsou pult centrali−
zované ochrany, tísňová tlačítka pro
seniory, převozy podnapilých osob na
záchytku, odchyty toulavých zvířat,
zřízení stanice odtahů vozidel a další.
Docházelo k tomu ale bez navýšení
početního stavu strážníků a dostateč−

ných kompenzací v rozpočtu Městské
policie Plzeň. Tyto činnosti v současné
době zajišťuje 55 strážníků, což je po−
čet, o který jsou pokráceny stavy na
obvodních služebnách,“ uvedl primá−
tor města Martin Zrzavecký. 

Současným personálním stavem
strážníků proto nebylo možno pokrýt
požadavky projektu Bezpečné město,
jenž žádal pro 63 okrsků 63 strážní−
ků. Lokace okrsků proto bude upra−
vena na 30. Díky dotaci úřadu práce
budou vytvořena nová pracovní místa
na pozici asistent Městské policie
Plzeň, ti budou určeni pro výkon čin−
ností, na něž podle zákona není nutno
využívat kvalifikované pracovní síly
strážníka. 

Koncepce městské policie přináší 
také změny v organizaci služeben.
Stávající počet sedmi obvodních slu−
žeben a čtyř stanic generuje zvýšené
provozní náklady a vyžaduje velký po−
čet strážníků na pozicích středního
managementu, restrukturalizace slu−
žeben a sloučení stanic pod ně vytvoří
prostor pro zefektivnění činnosti.
Prioritou všech hlídek obvodních slu−
žeben bude výkon pochůzkové čin−
nosti zaměřený na veřejný pořádek.
Počítá se s tím, že v nočních směnách
v pátek, sobotu a neděli bude posílena
služebna Střed. Dojde ke změně filo−
zofie v přístupu k motivaci strážníků,
nebude zohledňováno množství, ale
závažnost přestupku. 

Městská policie s novou střednědobou koncepcí 

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět
o Philipovi Malicdanovi více, přináší−
me opětovně krátký rozhovor s ním,
kde se dozvíte podstatné i rozhodují−
cí okamžiky z jeho bohatého života.
Přijďte se přesvědčit sami. I zázra−
ky se dějí. 
Philip je pro svou zázračnou léčivou
energii po celém světě známou
osobností. Philipovi je 78 let. Narodil
se v Bonstocku, v horské provincii
na ostrově Lusonu, na Filipínách. Je
léčitelem a osobním přítelem mnoha
známých osobností po celém světě,
včetně hollywoodských hvězd.
Mohl byste nám říci něco o sobě
a o tom, jak jste obdržel dar léčení?
Pocházím z léčitelské rodiny. Moji
prarodiče z obou stran byli také léči−
teli. Dar léčení ke mně přišel ve chví−

li, kdy jsem po 18 denní intenzivní
meditaci v meditační jeskyni, kde
jsem nic nejedl, jenom pil, vyšel ven
na světlo. Tam na mě čekala matka
a strýcové spolu s mnoha dalšími
lidmi. To byla moje první zkušenost
s léčením lidí – pacienti na mě čekali
před jeskyní a já jsem začal léčit. Po
této zkušenosti jsem začal léčit po
celých Filipínách a už další rok mě
pozvali do SAN Franciska, Singa −
puru, Kuala Lumpuru a Německa.
Cestoval a léčil jsem také v Jižní
Americe, v Austrálii, v Dánsku a prů−
běžně jsem se vracel do USA. Pro −
cestoval jsem Čínu a celý africký
kontinent. V roce 1987 jsem založil
a zaregistroval církev, kterou jsem
nazval „Multi−faith Church of Christ“.
Funguje jako nezisková organizace,

jejímž prostřednictvím jsem mohl
cestovat a léčit po celém světě.
Pravidelně léčím v centru Maha −
rišiho nadace v Iowě, kde probíhá
výuka transcendentální meditace
(TM). Prostřednictvím těchto stu−
dentů transcendentální meditace
jsem se stal známým mezi příznivci
tohoto hnutí i na jiných místech
Evropy a otevřelo mi to dveře k léče−
ní těchto lidí také v Londýně a dal−
ších evropských městech.
Jak probíhá léčení?
Jak léčím? Nejprve diagnostikuji pro−
střednictvím dotyku svých rukou.
Podívám se na pacienta, pak se ho
dotknu a cítím jeho energie a jejich
blokace. Řeknu mu, zda bude potře−
bovat jedno sezení nebo více. Z mé
ruky vychází skutečná energie Ježíše
Krista. Ježíš Kristus je jediným, kdo
je schopen dávat léčivou energii. Ta
se přenáší prostřednictvím nás, léči−
telů. Tu pak předáváme lidem.
Léčil jste také nějaké lékaře nebo
vědce?
Ano, léčil jsem v Německu například
doktora Kur ta Geimana, inženýra
Williho Hopfnera a další.
V Dánsku jsem léčil novinářku

Carsten Hotz, která ke mně přivedla
pacientku s rakovinou, která se
jmenovala Marie−Lausie Hahn, kte−
rou jsem vyléčil z nádoru v hlavě.
Lékaři v Londýně jí původně řekli, že
nebude žít déle než 8 měsíců.
Jak dlouho už trvá tvá léčitelská
praxe?
Léčím už 66 let.
Založil jste Circle of Philippini hea−
lers (Svaz filipínských léčitelů).
Mohl byste nám o tom něco říci?
Ano, došlo k tomu v Singapuru, kde
jsem léčil skupinu pacientů z Austrá −
lie a Alex Orbito tam léčil skupinu ně−
meckých a amerických pacientů.
Sešli jsme se tam a jednali jsme spo−
lu o tom, abychom společně založili
tento svaz léčitelů. Je to organizace,
která zaštiťuje a podporuje filipínské
léčení a garantuje jeho kvalitu.
Jaké nemoci léčíte?
Léčím všechny nemoci, známé i ne−
známé. Specializuji se na rakovinu,
ale léčím všechny druhy závažných
nemocí, jako je roztroušená skleróza,
Parkinsonova nemoc, atd. Nej dů le −
žitějším předpokladem k uzdravení je
však vždy pacientova víra, láska
a pokora. (pi)

Už několikrát jste se měli mnozí z vás čest
i štěstí potkat s filipínským léčitelem
 Philipem Malicdanem u nás v ČR.  Philip
navštívil Prahu a Domažlice, kde nemoc−
ným předvedl své brilantní techniky přírod−
ního léčení a ohromil nejen svým hluboce
lidským přístupem, ale hlavně svými téměř
až zázračnými léčitelskými schopnostmi.
Protože velký počet z vás mělo zájem se
s Philipem znovu setkat a opakovaně využít
jeho vzácného daru, podařilo se nám zajis−
tit jeho další návštěvu v ČR. Léčení bude
proto probíhat také v  Plzni. Léčení, nebo−li
spirituální terapie, probíhá na všech úrov−
ních, na fyzickém těle i na duchu, trvá cca 10 min., a je bezbolestná. Philip
pracuje výhradně s energiemi, které nejen cítí, ale dokáže i pozitivně ovládat.
Ve stavu rozšířeného vědomí, přes své ruce, vidí a cítí všechny negativní ener−
gie a bloky nacházející se v těle člověka, které zapříčiňují nemoci. Můžete přijít
skutečně s jakýmkoliv zdravotním problémem jak na fyzickém těle, tak na 
duchu, respektive na psychické úrovni. Protože jak všichni víme, téměř 100 %
chorob má svůj původ právě v psychice člověka.

LÉČENÍ je pouze na objednání! POČET MÍST JE OMEZEN, PROTO SE 
V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM OBJEDNEJTE NA níže uvedených tel. číslech.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM NEJDŘÍVE od 10 hod. – do 20 hod.

POKUD SE VÁM NEPODAŘÍ IHNED NA NÍŽE UVEDENÁ TEL. ČÍSLA 
DOVOLAT, NEMĚJTE OBAVY, OZVEME SE VÁM POSLÉZE ZPĚT :−)

Místo konání:
DOMAŽLICE: 27. – 28. 11. 2015 – kontakt: 721 366 924

(pátek a sobota)
PLZEŇ: 30. 11 – 1. 12. 2015 – kontakt: 728 333 566

(pondělí a úterý)Philip Malicdan

Světově uznávaný filipínský léčitel PHILIP
MALICDAN znovu v České republice !

Rozhovor s Philipem Malicdanem
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Abychom se přesvědčili o výhodách
a přednostech topení z přírodního ka−
mene, setkali jsme se s lidmi na −
příklad v Plzni, Sušici, ve Volarech,
v Klenčí pod Čerchovem, Nýrsku,
Mašovicích u Horšovského Týna, kte−
rým kdyňská firma  vyrobila a na−
montovala topné panely. Jejich odpo−
vědi na naši otázku – jak jsou spoko−
jeni –  jsou následující:

Topné kameny nám šetří peníze. Jiné
topení nechceme. Jsme pěkně zaba−
leni v teplíčku. Konečně nám nezebou
nohy. Zmizela nám plíseň u okna
v kuchyni. Topení jsem napojil na fo−
tovoltaiku. Že je to zdravé topení,
jsme se přesvědčili u naší vnučky,
která má alergii. Když jsme topili pří−
motopy, měla problémy. Nyní vytápí−
me přírodním kamenem a vnučka ne−
má žádné zdravotní problémy. Je to
teplo jako od kachlových kamen, kte−
ré jsme kdysi mívali doma. Sálavé
teplo z přírodního kamene je pro naše
zdraví jedinečné. Topení máme napo−
jené na nízký tarif a celou domácnost
měříme  v této sazbě.

To jsou zkušenosti lidí, kteří se rozhodli
vytápět byt nebo rodinný dům elektric−
kou energií prostřednictvím panelů
z přírodního kamene. Jejich výrobou,
montáží a servisem se už přes 10 let
zabývá firma eurotop in ve Kdyni. Naše
setkání s jejími majiteli Jiřím Ja nouš −
kem a Danielem Smolíkem nebylo ná−
hodné. Zásluhu na něm mají samotní
čtenáři, kteří redakci adresovali řadu
dotazů. Abychom  jim odpověděli, ze−
ptali jsme se za ně majitelů firmy.
Když slyšíme, že se topí elektřinou,
máme obavu z toho, že za teplo hod−
ně zaplatíme.
Mnozí zákazníci srovnávají naše topení
s přímotopy. Snaží se nám tvrdit, že
princip vytápění je v podstatě stejný,

protože topíme elektrickou energií. Je
to mylný názor. Ano, vytápíme elektric−
kou energií, ale naše vytápění funguje
na zcela jiném principu než přímotopy.
Panel je z přírodního kamene
a je v něm zabudovaný topný
kabel, který kámen nahřává.
Využíváme jedinečných aku−
mulačních vlastností přírodní−
ho kamene. Po nahřátí na 90°C
a postupném chladnutí má 
ještě po dvou hodinách teplotu
30°C. Samotný princip vytá −
pění místnosti se zásadně liší
od přímotopů. Je na základě
dlouhovlnného tepelného záře−
ní jako u kachlových kamen.
Jedná se o sálavé teplo, které
je v místnosti rovnoměrně roz−
ložené. Mezi podlahou a stro−
pem je maximální rozdíl 3 °C.
Ve srovnání s klasickými pří−
motopy uspoří naši zákazníci
až 40 % elektrické energie.
Úspora energie oproti ostatním
topným systémům – plyn, uhlí,
dřevo  se pohybuje kolem 20
až 30 %.  Topení z přírodního
kamene lze připojit na 20 hodi−
nový nízký tarif a v této sazbě
je měřena celá domácnost.
Každá místnost, ve které je top−
ný panel z přírodního kamene,
má samostatný prostorový
digi tální termostat, který dosta−
ne zákazník zdarma. Otočíte
knoflíkem a máte teplo za pří−
větivou cenu.
Dozvíme se předem, kolik
ročně  zaplatíme za teplo?
Každému zájemci vypočítáme
provozní náklady. Zdarma zpra−
cujeme energetický výpočet včetně
všech pořizovacích nákladů. Součástí
je i návrh na rozmístění a velikost pa −
nelů. Tento energetický výpočet při −

pravíme pro jednu místnost i pro celý
dům. Stačí nám zaslat rozměry jednot−
livých místností včetně výšky stropu
a stručným popisem stavby. Veškeré

poradenské služby poskytujeme zdar−
ma. Z naší letité praxe můžeme říci, že
se  tento prvotní výpočet nijak neliší od
skutečnosti.
Jaká je životnost panelů z přírodního
kamene?
Předpokládaná životnost je cca 100 let.
Záruku na naše topení dáváme 14 let
a všem klientům poskytujeme záruční
i pozáruční servis. Ve srovnání s ostatní−
mi topnými systémy na plyn, dříví a uhlí
mají majitelé našeho topení další  velkou
výhodu. Nemusejí platit za čištění, kon−
troly a opravy komínu. Také je nečeká
výměna kotle, rozvodů nebo vodních pa−
nelů, opravy či výměna tepelného čer−
padla. Odpadají starosti se skladováním
uhlí či dříví. I taková na první pohled ma−
ličkost jako je vybírání popele, kterým
rychle naplní popelnici, odpadá.

Plánuji instalovat na střechu rodinné−
ho domku fotovaltaiku. Lze topení
z přírodního kamene na ni napojit?
Není to vůbec žádný problém. V po−

slední době se stále častěji set−
káváme u našich klientů s tímto
požadavkem. Je to ta nejlepší
kombinace propojení a náklady
na vytápění jsou zcela minimál−
ní, téměř nulové.   
Jak působí sálavé teplo na 
lidský organizmus?
Už samotný panel z přírodního
kamene přináší do místnosti te−
rapii, jako například odstraňuje
blokády, které brání průtoku
živo todárné energie. Aniž si to
uvědomujeme, přírodní kámen
usměrňuje náš citový život, pro−
bouzí v nás trpělivost a koncent−
raci. Při sálavém teplu nevzniká
žádná cirkulace vzduchu, nevíří
se prach a alergenní částice.
Díky stejnoměrnému rozložení
tepelného záření nemají vlhkost,
alergeny a plísně žádnou šanci.
Přírodní kámen udržuje kon−
stantní vlhkost v místnosti 52 až
58 %, nevysušuje pokožku,
vzduch a nespaluje kyslík.
Topení je vhodné pro alergiky,
astmatiky, lidi s dýchacími potí−
žemi a pro novorozence. Velmi
příznivě působí na psychiku.
Chceme vyzkoušet vaše topení.
Je možné si objednat pouze 
jeden panel?
Samozřejmě. Mnozí zákazníci si
takto testují účinnost a spolehli−
vost našeho topení. Například
máme klienta, který si stavěl ro−
dinný domek a měl zájem o naše

topení. Po dobu výstavby domu rodina
bydlela v pronajatém bytě, kde jsme
jim do jedné místnosti vyrobili a na−
montovali topný panel. Ověřili si, že jim
topení vyhovuje a dnes jim přírodní 
kámen vytápí celý nově postavený 
rodinný domek.
Můžeme někde vidět vaše topení
a osobně se s vám setkat?
Každému se budeme individuelně vě−
novat přímo v naší firmě eurotop in, kte−
rá sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici (u auto−
busového nádraží). Na setkání se zá−
kazníky jsme si vyhradili každý pátek od
8 do 12 hod. a od 13 do 16 hodin. Je to
jakýsi Den otevřených dveří. Ve firemní
prodejně také máme výstavní expozici
topných panelů z přírodního kamene.
Jinak nás zájemci zastihnou na telefonu
nebo nám mohou poslat e−mail.       (re)

Firma eurotop in ve Kdyni dává 14 let záruku na topné panely, digitální termostat, montáž i doprava je zdarma

Topení z přírodního kamene šetří peníze 
a má blahodárný vliv na lidský organizmus
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Kdysi jsem se ráda dívala na nedělní
televizní filmy pro pamětníky. Prvo −
republikové skvosty, v nichž se vy−
skytovala buržoazní smetánka, zlatá
mládež falšující směnky a snobské
paničky – manželky ředitelů, notářů
a továrníků v úžasném podání paní
Šlemrové, Baldové a dalších. Na po−
řádání salonů a večírků v mezoneto−
vých bytech, kde běžnou součástí
bytu bylo několik ložnic a koupelen,
přijímací salónky i taneční sál, a sa−
mozřejmě také pokojíky pro služky
a kuchařky, protože bez sloužících
by se byla buržoazní smetánka ne −
obešla. Co je zajímavé – tyto filmy 
nikdy neobsahují ukázku, kde všich−
ni ti bohatí a skvělí lidé pracovali.

Naše generace – i ti z „lepších ro−
din“ jsme věřili, že všichni stojíme
na stejné startovní čáře, studovali
jsme, aby z nás „něco bylo“, a mohli
jsme dělat práci, která nás bude ba−
vit. V každém státním podniku se 
sice také vyskytovali ředitelé, ná−
městci a vedoucí oddělení, ale když
jsme opustili pracoviště, byli jsme si
všichni rovni. S ředitelem a náměst−
ky bylo možno mluvit jako s kamará−
dy, potkávali jsme se v kině, na výle−

tech, na plesech i na plovárně – úpl−
ně v pohodě. Těžko lze pochopit, ko−
mu z naší generace mohly chybět
zase takřka feudální poměry, kterým
se dnes přezdívá demokracie

Byl to středověk, kdy se lidé začali
chovat stylem „hamty hamty, ať
mám víc než tamty“. Kde se vzala
touha po moci, erbech, majetku
a penězích a potřeba vyvyšovat se
nad ostatní – nebo že by to bylo lid−
stvu vrozené? Mocní si pak vytvářeli
morálku i zákony příznivé jen pro 
sebe, a přestože byli věřící, věřili na
hříchy i boží tresty, samotného Boha
si přizpůsobili ku obrazu svému.
Středověká justice například v přípa−
dě sporu s důkazní nouzí nechala
spor vždy prohrát stranu chudší.
Podle tehdejšího právního názoru 
vina chudšího je dána už samotnou
chudobou, neboť Bůh postihuje chu−
dobou lidi nehodné, zatímco lidi cha−
rakterní obmýšlí bohatstvím. Přes to
dlouho nejel vlak – dnes jsme
z myšlení vypustili Boha, ale spory
řeší současná justice takřka stejně.

Skvěle vystihl poměry doby ruský
bajkař Ivan Alexejevič Krylov, který
žil ve druhé polovině sedmnáctého

století, známou bajkou o vlkovi. Ten
obvinil beránka, že mu kalí vodu,
a když se beránek hájil, že je to ne−
možné, neboť stojí u potoka pod
ním, řekl mu vlk „už tím jsi vinen, že
mám hlad“, a beránka sežral. Pouče −
ním z této bajky mělo být, že kdo je
bohatý a mocný, je vždy v právu, 
zatímco prostý a chudý člověk se
spravedlnosti nikdy nedočká. V tom
vyrůstaly celé generace lidí, a i když
dějinami lidstva šel současně po−
krok, technická vyspělost a zvyšující
se vzdělanost, tyto poměry pře −
trvávají stále. O celé století pozdě −
ji český novinář Karel Havlíček
Borovský vystihl totéž epigramem
ve svém stylu – „Sed si vedle orla
vrabčík smělý dosti, začimčařiv cosi
o rovnosti. Orel spolkl vrabce místo
poučení, že přec vrabec orlu nikdy
roven není“ – a my dnes víme, že
„štípne−li tě komár, můžeš ho zabít,
ale šlápne−li tě slon, nezapomeň se
omluvit“.

Bylo téměř nemožné představit si
společenskou změnu, kdy by si byli
lidé v zásadě rovni už za života, niko−
liv až před Bohem, kde i mocným to−
hoto světa už to musí být fuk, neboť

po smrti už nemohou ze své moci
a bohatství jakkoliv profitovat. Jestli
například na hřbitově vedle primáto−
ra města leží jakýsi bezvýznamný
Franta Vopička – proč ne? Ale naše
generace dokázala zlatá šedesátá!
Že společnost může vést smyslu −
plný a zodpovědný život i ve vzájem−
né rovnosti všech občanů. Že všich−
ni mohou kamarádit se všemi, jako
ve Werichových filmech – „Když
všichni všechno všechněm dáme,
tak budem všichni všechno mít do−
hromady.“ A všichni jásali, dokonce
i ti chorobně ambiciózní, kterým –
jak se následně ukázalo – rovnost
občanů zásadně vadila a vadí.

Nemožné! Populizmus! Vzkázal
nám s oroseným čelem po mé diích
dnes už významný politik, který – ja−
ko všichni ostatní – nakráčel tenkrát,
když to začalo, do vrcholné politiky
státu v tesilovém kvádru rovnou
z panelákové králíkárny. A na něja−
kou dobu máme vystaráno o středo−
věké právní názory a zaručeně spra−
vedlivé přístupy „padni komu pad−
ni“, jak se dušoval zase jiný charak−
terní politik. 

Dagmar Hermanová  

Cosi o rovnosti
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Vlhkost zdiva pod úrovní terénu
trápí nemálo domácností. Sklepní
i obytné prostory jsou komplikova−
ně využívané. Vlh −
kost zdí má za ná−
sledek i zdraví ško −
dlivé plísně, které
se v takovém pro−
středí velmi rychle
množí.
Stavební středisko
KORAMEX v Klato −
vech má letité zku−
šenosti s izolací do−
mů proti vlhkosti.
Nejen o tomto pro−
blému, ale i o vý −
stavbě rodinných
domků na klíč a re−
konstrukci půdních
prostor jsme si po−
vídali s panem Pet rem Vondrou.
Je vlhkost zdiva stále velkým stra−
šákem pro majitele domů?
Určitě. Takto zasažený objekt není
vhodné využívat, natož v něm byd−
let. Dochází k destrukci stavby, k te−
pelným a energetickým ztrátám.
Obyvatelé ve vlhkém domu se na−
příklad vystavují riziku onemocnění
dýchacích cest.  Pro plísně je tako−
vé prostředí úplně ideální, některé
mají za následek alergie.  Je nezbyt−
né provést účinnou izolaci. Naše
středisko se zabývá hydroizolacemi
řadu let, takže můžeme nabídnout
a provést účinnou izolaci.
Co je příčinnou vlhkosti?
Objektu chybí hydroizolace spodní
stavby, nebo je izolace porušena.
Vzhledem k počtu zakázek, které re−
alizujeme lze říci, že vlhké stavby je−
jich majitele opravdu trápí. Svislé
izolace domů proti vlhkosti děláme
v poslední době stále častěji.
Jsou účinné, když se izolace 
neudělala už při samotné stavbě
domu?
Hydroizolační práce lze provést do−
datečně. Mají však smysl pouze
tehdy, když je zemina po obvodě ce−
lé budovy odebrána nejen k zákla−
dům, ale ještě alespoň dalších 
20 centimetrů pod základovou 

desku. Rozpadající obvodové zdivo
je nutné opravit, např. nahradit no−
vými vyzdívkami. Násled ně se apli−

kuje hydroizolační
nopová fólie. Do
spodní čás ti se uklá−
dá takzvaný husí
krk, kterým se odvá−
dí spod ní voda do
kanalizace. Zá syp se
provádí kamenivem
– kačírkem či drce−
ným v dostatečně
velké frakci zrnitosti.
Ideál ní je, když lze
na povrchu kolem
domu udělat kačír−
kový pás široký 30
až 40 centimetrů. 
U domů například
v městských čás−

tech je ale problém, že narazíte na
inženýrské sítě a majitelům domů
nastává starost s povolením.
My nabízíme kompletní služby, tak−
že veškerá povolení a styk s úřady
si zajistíme sami, aby zákazník
zbyteč ně neběhal po institucích.
Například jsme v Klatovech v Masa −
rykově ulici prováděli izolace byto−
vých domů, a protože jsme byli na
pozemku města, veškeré doklady
jsme zajistili sami. K ochraně proti
vlhkosti používáme kvalitní nopovou

folii, která po zásypu a hutnění ne−
degraduje a stále si uchovává tvar,
který je pro správnou funkci rozho−
dující po celou dobu životnosti.
Pokud máte zájem o provedení 
izolace domu proti vlhkosti, kontak−
tujte naši firmu KORAMEX.

Stavíte také rodinné domy na klíč?
To je naše další stavební činnost.
Nejen rekonstrukce a opravy, ale 
také stavíme nejrůznější objekty od
A až do Z včetně rodinných domů.
Většina klientů požaduje, aby stavbu

dělala jedna firma, která má historii.
S požadavky se chtějí obracet jen na
jednoho partnera. To vše jsme
schopni zákazníkovi zajistit. V přípa−
dě, že má představu o rodinném do−
mu, ale nemá projekt, i v takovém
případě mu vyjdeme vstříc. Stavěli

jsme rodinný dům v Čínově u Klatov,
řadové garáže v bývalých kasárnách
v Janovicích a řadu dalších objektů.
Dnešní zájemce o výstavbu jakého−
koliv objektu chce mít co nejméně
starostí, ale na druhou stranu jistotu,
že firma po nějakém čase nezanikne.
Proto se zajímá také o její historii.
Všechny tyto požadavky splňujeme.
Při rekonstrukcích domů se hodně
využívá jako stavebního materiálu
sádrokarton. 
Je to zejména při půdních vestav−
bách, nových příčkách, snižování
stropů a tak dále. Použití sádrokarto−
nu je mnohačetné. Máme certifiko−
vaný personál proškolený přímo
u výrobce sádrokartonových desek.
Opět i zde nabízíme veškeré služby.
Například když provádíme půdní ve−
stavbu, montujeme střešní okna, za−
teplujeme a podobně. Jednou z vel−
kých předností stavebního střediska
KORAMEX je, že má zkušený tým
odborně zdatných pracovníků, kteří
mají mnohaleté zkušenosti.         (re)

Vedoucí stavebního střediska KORAMEX a.s. Klatovy Petr Vondra říká:

Jak se účinně zbavit vlhkosti ve zdivu

Vedoucí stavebního 
střediska KORAMEX a.s. 

Klatovy Petr Vondra.

Rodinný dům v Čínově u Klatov.

Dokončená izolace proti vlhkosti bytových domů v Klatovech, Masarykova ul.
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Moje doporučení vychází z věštby,
která mě zcela jasně a zřetelně
ukázala, že jsme na prahu období,
kdy je nutné uzavírat rodinný kruh.
Jestliže máte nějaký problém v ro−
dině, v rodinných vztazích, právě
teď je nejvhodnější čas jej napravit
a vytvořit rovnováhu. Pro usmi řo −
 vání je nyní přijatelná atmosféra.
Máte−li spory, najděte si třetí oso−
bu, která je vyřeší.  Sami je nevyře−
šíte. Naopak.  Kyvadlo mi ukazuje,
že třetí osobou musí být muž, který
si nechá vysvětlit všechny aspekty
nepřátelství a je schopen vytvořit
a navrhnout rozumný kompromis
pro znepřátelené strany. Mějte na
paměti, že neodpuštění je břeme−
no, které si neustále sami potáhne−
te, když neodpustíte.
Řiďte se buddhistickým myšlením:
Odpustit, nic neočekávat, na ničem
nelpět. Jedině tak se budete mít dob−
ře. Začněte hledat cesty k usmíření
a uzavírání rodinných kruhů. Myslete
pozitivně a zbavte se negativních
programů v  rodinném systému. Po −
kud je v něm nerovnováha, trpí
všichni. Jak ji narovnat? V zásadě
jsou tři způsoby.
První je meditace a meditovat umí
málokdo. 
Druhý spočívá v rodinných konstela−
cích. Trvá dvě hodiny. Napraví nerov−
nováhu v rodinném systému a od−
straní i ty křivdy, které do rodinného
systému přinesli vaši předci. Tím se
zbavíme nepřízně osudu, který by
vás mohl potkat. Rodinnou konstela−
ci musí dělat ten, kdo ji dobře umí. 

Třetí způsob se týká lidí, kteří mu
chtějí věřit. Umějí to křesťanští faráři.
Křesťanství zná pojem – Uzdravení
rodinných kořenů. Je
možné nechat sloužit
mši za uzdravení ro−
dinných kořenů ze
strany matky a poté ze
strany otce. Při mši je
potřeba opakovat ritu−
ální věty, kterými bu−
dete napomáhat na−
rovnání nerovnováhy.
Jeden z obsahů rituál−
ní věty zní:
Omlouvám se těm,
kterým bylo naším
rodinným systémem
v našem rodinném systému ublíže−
no. Omlouvám se za ty, kteří to způ−
sobili, že oni buď o tom nevědí, ne−
bo to udělat nemohou, protože neži−
jí. Proto to dělám za ně a narovná−
vám tak nerovnováhu našeho ro−
dinného systému, kterou způsobili
někteří naši předci. Omlouvám se
všem, kterým bylo ublíženo. Přeji
všem, kteří nežijí, aby mohli odejít
svoji cestou ke smrti, aby došli své−
ho klidu. Aby získali možnost se
znovu narodit a my díky tomu, že
nám bylo odpuštěno, jsme našli
svůj vnitřní klid, svůj pevný bod,
smysl života, abychom se uzdravili.
Opakujte tento slovní rituál 12krát,
12 dní a při 12 zapálených svíčkách,
protože za každého zemřelého nebo
utrápeného člověka je třeba zapálit
jednu svíčku. Protože osud je číslo
12, tak stačí 12 svíček.

Jistě každý z čtenářů si nyní položí
otázku, jaká rovnováha panuje v je −
ho rodinném systému. Mohu vám

dát odpověď a to
za předpokladu,
že nyní zavřete
oči a řeknete jed−
no číslo od nuly
do deseti.  Jak
jste na tom, se
dozvíte na konci
mého článku.
Nemyslete 
na smrt
Na začátku listo−
padu jsme vzpo−
menuli na naše
předky, díky kte−

rým jsme se narodili a napojili se na
sílu života. Právě v období Dušiček
se na mě obrací mnoho lidí a chtějí
vyvěštit, zda si mají nechat předplatit
ještě za svého života hrobku – místo,
kde budou po smrti uloženi do země,
do urnového háje, případně bude je−
jich popel rozptýlen. Při těchto věšt−
bách je zcela jasné, že takový člověk
už pomýšlí na smrt. Někdo víc, ně−
kdo méně, to vyvěštím, ale jisté je, že
myslí na smrt. Každému říkám, ne−
myslete na konec svého života, tím
se vlastně přibližujete ke smrti.
Dokud žijete, neměla by vás tato
myšlenka vůbec napadnout. Věštba
mi ještě upozorňuje na jedno velké
nebezpečí. Myšlenky je totiž možné
zhmotňovat, hlavně ty negativní,
a pomýšlení na smrt je jedna z nich.
To je také třeba mít na mysli.
Rozhodně nedoporučuji přemýšlet
o tom, kde budu po smrti ležet.
Vždyť máte vše pro spokojené, klid−
né a radostné žití.  Těšte se z každé−
ho prožitého dne. Jestliže se objeví
nějaké problémy, tak víte, jak je ře−
šit. Proto jsem mluvil i o tom, jak
narovnat nerovnováhu v rodinném
systému. Kde budete uloženi po
smrti, už není váš problém. Musíte
žít tak, abyste měli všechno vyřeše−
no, aby vás nic netrápilo, protože
jste  se náhodou s někým nedomlu−
vili. Proto je dobré se usmířit v ro−
dinných systémech, jinak řečeno,
rozhádané příbuzenstvo by se mělo
opět dát dohromady a vážit si jeden
druhého. Myslete na život. Jestliže

je někdo v naprosté pohodě a plánu−
je budoucnost, pak nemůže pře−
mýšlet o tom, kde bude po smrti. To
je věc osudu a vašich dobře vycho−
vaných dětí, nebo blízkých osob. Já
tvrdím, a věštba mi dává za pravdu,
že na jak dlouhou dobu plánujeme
budoucnost, tak se pozná, jak jsme
na tom psychicky. Platí zde přímá
úměra. Na čím delší dobu plánuje−
me budoucnost, tím jsme na tom
psychicky lépe.

Závěť
Spousta lidí za mnou přichází a ptá
se, zda mají psát závěť. Nedopo ručuji
darovat svůj majetek ještě za svého
života. Tím se zbavujete života a já ří−
kám, že ani pták nesnese vejce na
chodník. Zbavujeme se svého rodin−
ného hnízda, když někomu za života
přepíšete majetek. Lidská cham tivost
je taková, že vaše dítě nebo jeho part−
ner, který k vám ten cit nemá, bude
chtít odkázaný majetek zpeněžit a pe−
níze si užívat. Lidská povaha je nevy−
zpytatelná. Závětí si můžete v podsta−
tě zkazit život. Z radosti se stane den−
ní černá můra, které se nezbavíte.
Pokud opravdu chcete závěť sepsat,
pak o ní nikomu neříkejte. Ať je to va−
še tajemství.  Během života ji ještě
můžete měnit.

Máte nerovnováhu?
A teď přichází chvíle, abychom si od−
pověděli, jakou rovnováhu máte ve
vašem rodinném systému.
Kdo řekl číslo deset, může být na−
prosto spokojený. Nejsou problémy.
Číslo devět napovídá, že z jedné stra−
ny buď z otce, nebo matky jsou ná−
znaky nerovnováhy. Bez problémů je
mohou vyřešit sami rodiče jednou
mší nebo rodinnou konstelací.
U čísla osm je už nerovnováha ze
strany obou rodičů. Narovnat ji mo−
hou dvě mše.
Jestliže jste řekli číslo sedm, už je
zde problém, který lze odstranit ro−
dinnou konstelací.
Číslo šest hovoří o tom, že je v rodin−
ném systému už větší problém, který
je nutné řešit rodinnou konstelací ne−
bo větším počtem mší.
V případě, že jste sdělili číslo od nuly
do pětky, pak je třeba pátrat po před−
cích, kteří způsobili velkou nerovno−
váhu v rodinném systému. Odstranit
ji mohou rodinné konstelace. 

Stanislav Brázda

Známý psychotronik a věštec Stanislav Brázda doporučuje:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

stanley.bradley@email.cz 
www.stanleybradley.eu

Utužujte přátelství mezi
rodinnými příslušníky
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Podzimní turné s trefným názvem
PRVNÍ FIFTÝN 2015 je oslavou pat−
náctileté spolupráce výjimečných hu−
debníků. Oblíbený zpěvák v doprovo−
du své kapely ILLUSTRATOSPHERE
během rozsáhlého turné potěší 
fanoušky v Čechách i na Slo vensku.
Vr cho  lem pod zimní
šňůry je koncert 13.
prosince v Divadle
Archa, během kterého
bude představen nový
videoklip. Během to−
hoto speciálního veče−
ra vystoupí společně
s kapelou i další zají−
maví hosté. 

Uznávaný a cenami ověnčený zpě−
vák v doprovodu neméně oceňova−
ných hudebníků (Filip Jelínek – kláve−
sy a aranžmá, Robert Balzar – kon−
trabas a basa, Míra Chyška – kytara
a Jiří Slavíček – bicí) během řady vy−
stoupení zahraje, kromě písní z alba
Maratonika, mnoho oblíbených son−
gů ze starších desek. „Zkrát ka co
jiné ho než průřez tvorbou na oslavu
patnáctiletí,“ doplňuje Bárta. 

Patnáct let fungování není zrovna
krátká doba. Jak to spolu muzikanti
takovou řádku let vydrželi? „ Patnáct
roků je patnáct roků, za tu dobu se
naučíte pozorovat navzájem dost
dobře na to, abyste dokázali odfil −
trovat drobné násery a podkuřovat

drobným radostem.
A koneckonců, práce je
to, co nás a lidi, co na
nás chodí, spojuje, tak−
že se máme pořád 
dobře,“ vypráví zpěvák
s úsměvem.

Sehraná pětice muzi−
kantů přinese jedinečný
hudební zážitek. „Bude

dobře být na šňůře, taková intenzivní
služebka. Nic než písně, noty a před−
nesy se v podstatě neřeší. Kluci
z techniky jsou na svých místech, na −
šinec se nevyčerpává administrati−
vou, ani nerozptyluje běžnodennost−
mi. Raději děláme v blocích, prosto−
ročas se tak jako slije v takovou mi−
mózu a bezčasí, našinec se pak líp
soustředí. A koncentrovanému, tomu
se to koncertuje!,“ uzavírá Bárta. 

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
OSLAVUJÍ 15. VÝROČÍ



NABÍZÍME dlouhodobé i jed−
nodenní brigády: Práce ve
skladu – s VZV i bez, vyba −
lování a doplňování zboží, 
pekařské práce a další.
Směny dle výběru, týdenní
zálohy a další výhody. 
82−100 Kč/hod. Info na tel.:
377963917. KŘIPM 150020 

ZAJÍMAVÁ pracovní pří −
ležitost pro seriózní zájem−
ce, věk 18…. Nezávislost
finanční i časová. Osobní
schůzka nutná. Tel.:
724948688. PM 150170

Nabízím práci nebo brigá−
du šikovnému zedníkovi.
Plzeň sko, Klatovsko. Tel.:
603383211 PM 150085 

PENZION u Chudenína
(Nýr sko) přijme na pravi−
delnou i nepravidelnou vý−
pomoc pokojskou. Vhodné
pro důchodce nebo ženy na
mateřské dovolené. Praxe
vítána, zaučíme. Požadu −
jeme kvalitní práci, odpo−
vědnost a spolehlivost.
Infor mace na telefonu
602441523. RR 50674

AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443.

NABÍZÍM pracovní příleži−
tost pro ambiciózní lidi u fy
SRN, možnost i brigádně,
věk nerozhoduje, komuni −
kace ČJ. Tel.: 728127187.
RR 50755

CHCETE peníze? Jste se −
riózní, ambiciózní, cíle −
vědomí? Potom volejte!
Nadstandardní výdělky, ča−
sová nezávislost, věk ne −
rozhoduje, tel.: 603484113.
RR 50756

VYHLÁŠENÁ kavárna Café
Charlotte v Železné Rudě
posiluje svůj tým o tyto po−
zice: servírka, pracovnice
na přípravu kávy a pohárů
a cukrářka. Požadujeme
příjemné vystupování, ko−
munikativnost, odpověd−
nost, ochotu učit se novým
věcem a u servírky základy
NJ. Nabízíme práci v mla−
dém kolektivu v turnusech,
HPP, ubytování zdarma, ná−
stup dle dohody. Praxe vý−
hodou, rádi i zaučíme. Plat
16–30 tis. Více info na tel.:
602486490, 725835555
nebo na e−mail: c.charlot−
te@seznam.cz. RR 50747

FIRMA zabývající se zhoto−
vováním průmyslových be−
tonových podlah přijme za−
městnance na pozici be −
tonář. Podmínkou je dobrý
zdravotní stav a ŘP sk. B.
Nabízíme dobré platové
ohodnocení. Možnost spo−
lupráce i na ŽL. Tel.:
602118443. RR 50762

PŘIJMU těžaře pro práci
v lese, nejlépe se schopnos−
tí tahat s koněm, práce
i přes zimu, při dobrém vý−
konu slušný výdělek, tel.:
602429820. RR 50673

PRODÁM kuchyňskou roho−
vou lavici (černá koženka),
dvě židle, stůl. Proutěné
křeslo, dvě válendy, dvě bílé
prosklené skříňky. Tel.:
605385134. PM 150163

PRODÁM: 3x fritézu, 1x ká−
vovar (ital. výroby – zn. Solis
500), 1x krámská váha, 1x
kuchyňský sporák na PB, hří−
del na pilu, kovadlinu (30 kg),
tel.: 603244380. RR 50750

2 TRAKTORY Deutz 11, 
rok 1941, sekačku USA
Gravely a koňskou bryčku,
tel.: 722092950 nebo
723088315 – volat po 
18. hod. RR 50752

HUDEBNÍ nástroj bando −
neon, stáří 200 let, vše ori −
ginál, super stav. Foto zašlu
do e−mailu. Tel.: 603484113.
RR 50757

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky  a Ejpovic −
kou 5−6m x 3m x 3m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny
vč. jističů a osvětlení. Pod −
la ha, strop a stěny zateple−
né. Dále  mobilní kontejne−
rovou dvojbuňku, zánovní
plast. okna, plast. rolety,
standardní vybavení včetně
klimatizace. Rozměr 6,5x2,
40x2,80 m, vhodná pro kan−
celář. Buňky jsou v pěkném
stavu. Cena od 25000,− Kč.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 723622663.
PM 150025

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x120x15
cm a 300 x 120 x 20 cm,
Plzeň, vhodné použití pro
zemědělce. Možnost  nalo−
žení a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 150027

NÁDRŽE plastové 1000−
2000 l, šířka 75, výška 170,
délka dle objemu 120−210
cm, vhodné na vodu, naftu,
septik, cena 1 Kč za 1 litr, tel.:
607236995. RR 50191

KIMONO na karate zn.
Kanryo, vel. 120, v dobrém
stavu, včetně bílého pásku,
cena 250 Kč, tel.:
732833525.

EL. MOTOR – přírubový, 2,2
kW, 2800 ot., málo používa−
ný, velmi levně, dále nové
měděné kabely na svařování,
tel.: 376311848. RR 50737

STAVEBNÍ vrátek (tovární vý−
roba), štípačku na dříví (no−
vá, 220V), přívěsný vozík
za OA (260 x 150 cm) – za−
chovalý stav, tel.:
603244380. RR 50767

AKUMULAČNÍ kamna orig.
zabalená, barva bílá, rozm. v.
65, š. 35, d. 95cm, typ
AD50D/10−5kW, 220/380V,
v licenci ACEC, cena 2800
Kč, Klatovy, tel.: 728166853.
RR 50770

PLYNOVÁ kamna WAW – 
2 ks, zánovní, cena dohodou,
tel.: 607954995 – volat po
17. hod. RR 50769

VLEK 3,5 t – sklápění na kli−
ku, lištovou sekačku za trak−
tor, výfuk na seno a koupím
svářečku typ KS nebo TRIO−
DIN  možno i se závadou na
opravu. Tel. 721803621. RR
50778

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra−
teli! Koupím bajonet, dý−
ku, kordík, lovecký te−
sák, šavli, helmu, trop.
klobouk, uniformu, mas−
kovací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, da−
lekohled, puškohled, vy−
sílačku + sluchátka, ču−
toru, ešus, teletinu, od−
znaky a vyznamenání,
nášivky, leteckou  kuklu,
bundu, kombinézu, vrtu−
li, palubní ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. pozů−
statky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 150013  

KOUPÍM kuny, norky, tcho−
ře. Lišky – od listopadu do
února a to pouze nesta −
žené. Jen čerstvé. Tel.:
377983027. PM 150146

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a  lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic,
figurky  zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samot−
né rámy, hodiny, lampo−
vá radia, knihy a časopi−
sy o automobilismu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice, odznaky a sta−
rou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 150010 

Z POZŮSTALOSTI  starý
dřevěný a chromový náby−
tek: kredenc, skříň, špajz
se šuplíky i bez, stůl a žid−
le. Ložnici, truhlu, komodu,
chrom. židle s podpěrkami,
psací stůl, chrom. křesla,
dále chrom. lustr s bílými
koulemi, lampičky, stolní
a podlahovou lampu aj.
chromové doplňky např.
kuchyňské hodiny, budík,
těžítko, model letadla, re−
klamní předměty, popelník
atd. do r. 1960. Děkuji –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 150014

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. PM
150032

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové  silážní jámy i pane−
lové cesty. Tel.: 776693272
PM 150033

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vojenskou vzduchovku,
poplašňák, celtu, meda−
ile, vyznamenání (vzor−
ný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště,
za budování vlasti apod.
až do r. 1989), kovový
model děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
150008 

KOUPÍM staré a starožitné
věci, např. z pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní
a náramkové hodinky, min−
ce, bižuterii, porcelánové
sošky, sklo, vázu, karafu,
skleničky, svícny, chromo−
vý lustr a lampičky, voj. od−
znaky a vyznamenání, voj
dýku a bajonet, šavli, uni−
formu, starou vzduchovku,
flobertku, housle a trumpe−
tu, plechová a bakelitová
autíčka, loutky, radia, foto−
aparát, knihy, pohlednice,
kuchyňské váhy aj. staré
věci. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109
PM 150011

KOUPÍM starou vzduchov−
ku – zlamovací, dětskou,
vojenskou, pouťovou, vzdu−
chovou pistoli, flobertku
aj., dále  nové i použité 
auto−moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajdká−
ru, BMW aj. Tatra, Škoda  –
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto−moto
příručky, prospekty, plaká−
ty, staré hračky, plechovky
od oleje, reklamní auto−
cedule. Děkuji za nabídku –
přijedu Tel.: 604343109
PM 150012

KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s námě−
tem krajina, lovecké zátiší,
portréty, dívčí akty, lodě na
moři, vojenské motivy, po−
stavy v krojích aj. (i špinavé
a poškoz. nebo jen rám).
Dále porc. a kovové sošky,
mince, hračky, knihy, hodin−
ky, vyznamenání, ván. ozdo−
by, pohlednice, betlém 
aj. staré a starožitné věci
do r. 1970. Dě kuji za na −
bídku – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150016

KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pouzdrem
i bez pouzdra, dále violu,
violoncello, trumpetu, lesní
roh, tubu, voj. polnici, kla−
rinet aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150015

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xa ret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) barometr, theo−
dolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, ple−
chová a bakelitová au−
tíčka, litinové formy 
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 150009 

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpič−
ku, staré lampy, zvonky, mo−
tocykl JAWA 90 Cross nebo
Roadster, i nepojízdný vrak,
moped S11, S22, JAWETA
i na náhradní díly, Škoda
1000 MB, Škoda Octavia,
Škoda Sedan, náhradní díly,
celé auto i vrak. Staré šla−
pací autíčko čtyřkolové ne−
bo tří kolové a starou kolo−
běžku. Též náhradní díly na
Jawa panelku nebo kývač−
ku, pionýr 550, 555, 05,20
i vrak. Tel.: 721730982. 
PM 150078

KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako,
kalhoty, bajonet, odznaky,
dalekohled, šavli, boty, pou−
ta, vyznamenání, nášivky
a též vše po národní bezpeč−
nosti a SNB do roku 1965,
také armádní sako a „rajt−
ky“ z 50 let. Uniformu želez−
niční stráže z minulého reži−
mu. Dobře zaplatím. Tel.:
728347491. PM 150114
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VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do nově vznika −
jícího vojenského muzea
okupace a osvobození zá−
padních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy, čutory,
lopatky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, dokumen−
ty a časopisy. Velice děkuje−
me za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
731454110. 

NÁBYTEK našich ba −
biček vyr. do r. 1955 
VÝKUP – RENOVACE –
PRODEJ (chromovaný,
dý hovaný, selský), lust−
ry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na dekora−
ci, možnost vyklizení ce−
lé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU.Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 150017 

KOUPÍM tyto křesla a ten to
typ křesel. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: + 420 776 599 696
a email: slavoj.pikovice@
seznam.cz. Děkuji :) RR
50521

KMENY ovocných stromů od
prům. 40cm pro vyřezávání
soch mot. pilou. Nejlépe 
hrušeň. Tel.: 607234652. 
RR 50692

NEMÁTE nevyužité housle,
violu, čello, basu, el. kytaru
či saxofon, trubku nebo 
kla rinet, koupím i poško −
zené a nekompletní, tel.:
728473687. RR 50736

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře 
zaplatí staré pohlednice –
až 10. tis Kč za chybějící 
po hled  nice obcí Šumavy 
(např. Schukatschen, Paterl −
 hütte, Glaserwald, Stadln,
atd.), dobře zaplatím i jiné
pohlednice do roku 1945,
uvítám větší množství, sbír−
ku či pozůstalost, mohu 
přijet. Mobil: 602486490.
RR 50699

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty – firemní, budo−
vatelské, reklamní, fil−
mové. Pohlednice, vy−
znamenání – vojenské,
různé předválečné, ko−
munistické, mince, 
odznaky, hodinky – ná−
ramkové, kapesní. Dě −
ku ji za nabídku. Zn.: při−
jedu tel. 603512322.
PM 150017A 

PRODÁM 1+1 v Klatovech,
slunný, blízko centra, park,
5.NP, pěkný výhled, nízké 
finanční náklady, v OV, SMS,
RK ne, tel.: 604748388. 
RR 50785

PRODÁM byt 2+1 v osob−
ním vlastnictví v panel. do−
mě v Klatovech, zvýšené
přízemí v původním stavu,
cena dohodou, při rych −
lém jednání sleva, tel.:
732444117. RK nevolat!!!
RR 50786

PRONAJMU řadovou garáž
v areálu u papírny. Pro −
storná, funkční elektro −
instalace. Nájem čtvr tletně
2500 Kč. Dohoda na tel. 
č.: 702990590

PRONAJMU garáž v Plzni na
Borech, v uzavřeném pro−
storu chráněném vraty – 
5 min pěší chůzí od konečné
stanice tramvaje č.4 za
Úřadem práce. Sousedí
s areálem hasičů a policie.
Nájem 1000 Kč/měsíc.
Platba vždy 3 měsíční ná−
jmy dopředu. Žádná kauce.
21 m2. Bez el. Tel.:
602334884. PM 150151

Pronajmu byt 3+1, 14 km
od  Klatov, s balkónem a se
zahradou, po celkové re −
konstrukci, 95 m2, slunné
místnosti, klidné prostředí,
vhodné pro mladou rodi −
nu i pro seniory. Tel.:
723622663. PM 150161

HLEDÁM pronájem bytu 1+
1 v Klatovech. Vybavení by−
tu není podmínkou. Nejlépe
byt po rekonstrukci. Tel.:
602532721 (602118443).
RR 50745

PRONAJMU garáž v Kla −
tovech u nemocnice, krátko
i dlouhodobě, cena 500
Kč/měs., tel.: 603809999.
RR 50749

PRONAJMU garáž Na
Rozhrání v Klatovech, el.
220V, cena 1000 Kč/měs.,
tel.: 607954995 – volat po
17. hod. RR 50768

PRONAJMEME VÁŠ BYT
DO 14 DNŮ. Úzce spolupra−
cujeme s velkými firmami.
Pouze solidní klientela.
Právní servis, převody ener−
gií a klientský servis je sa−
mozřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá. INSTINKT
REALITY s.r.o.  Tel:
800737309. PM 150045

GALERIE Klatovy/Klenová
pronajme zařízenou zá−
meckou restauraci na
Klenové. Bližší informace
na tel.: 602489097. RR
50773

PRONAJMU byt 4+1
v Klatovech, blízko centra,
97 m2, ve výborném stavu,
nájemné 7.200 Kč + ener−
gie. Tel.: 605226855 – ve−
čer. RR 50781

PRONAJMU řadovou garáž
v KT za fotbal. hřištěm. Tel.:
606827933. RR 50787

PRODÁM RD v Chrástu
u Plzně, s možností živnosti,
případně obchodu. Za 
odhadní cenu. Tel.:
776002340. PM 150164

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVI−
TOST IHNED! Vykoupíme
vaši chalupu, chatu. Pod −
mínkou vlastní pozemek, za−
vedená el.. Peníze vyplá −
címe do 3dnů. Právní servis
zajištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o. Tel: 800737309. PM
150044

1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ
NEMOVITOSTI. Svěřte nám
k prodeji svoji nemovitost.
Rychlé jednání a solidní pří−
stup našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme
u vás a do měsíce prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Tel: 800737309. PM
150046

HLEDÁM ke koupi starý do−
mek nebo chalupu před
opravou i dlouhodobě ne −
obývanou či ve špatném
stavu, vhodnou k rekon−
strukci, do 250.000 Kč, tel.:
606572188. RR 50760

ZA VÁŠ LES zaplatím nej−
vyšší možnou cenu. Na vě−
ku ani výměře nezáleží. Tel.:
773585290. RR 50626

PRODÁME starší rodinný do−
mek (3+1 s přísl.) se zahra−
dou v Letinech, okres PJ.
Celková plocha pozemků je
1.473 m2. Na pozemku jsou
samostatné stavby: dvouga−
ráž s dřevníkem a dvě menší
dílny částečně podsklepené.
Cena 1.490.000 Kč, RK 
nevolat, tel.: 607700190. 
RR 50753

KOUPÍM chalupu nebo po−
zemek na Šumavě, nejlépe
samota nebo polosamota.
Prosím, nabídněte. Tel.:
721661227. RR 50766

PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhle−
dem na panorama Šumavy,
bez přímých sousedů, s do−
brým přístupem. 5+1.
Rozloha 3.500 m2 parcela
– dvůr, zahrada, 2 x stud−
na, 380/220V. Vhodné
k bydlení, podnikáni i k re−
kreaci. Cena 1mil. 250 tis.
Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 50779

KOUPÍM traktor Zetor řady
60−70, případně Zetor
Krystal. Nejlépe s čelním na−
kladačem, ale i bez něj. Tel.:
723622663. PM 150034 

PRODÁM sklápěcí nákladní
auto Trambus 706 Š, 16 t.
Cena 25000 Kč, případně
na náhradní díly. Dále pro−
dám sklápěcí valníkovou
korbu na 10 t a pěkné pneu.
PM 150166 

KOUPÍM díly na Traktor
Zetor krystal typ 8111 nebo
8011, spodní ramena do
hydrauliky včetně držáků ra−
men. Závaží do disků kol,
dveře, případně čelní nakla−
dač k tomuto typu. Závaží na
předek traktoru, sedačku,
přední a zadní pneu a zadní
závěs. Dále koupím  čelní
nakladač na traktor Zetor
Krystal, případně traktor
s čelním nakladačem. Na −
bíd něte. Tel.: 723622663,
603383211. PM 150102

PRODÁM traktor Krystal 
80 11 bez SPZ, čelní klou−
bový nakladač Škoda
s SPZ, možno 2 ks, pří −
věsný nakladač typ 750
a 500, traktor Zetor Super
50 a malotraktor McCornic
s čelním nakladačem. Tel.:
603383211. PM 150173

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, kar −
dany, pětistupňovou pře −
vodovkou, pěkné pneu 
včetně disků, světla atd.
Dále prodám nákladní auto−
mobil DAF 45, celk. hmot−
nost 11 t, s vyklápěcím 
čelem, případně jednotlivé
díly.  Tel.: 603383211. PM
150028

PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kaju−
tou, německé výroby se
Z nohou a se zabudovaným,
nefunkčním  osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně  dvounápravo−
vého brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jed −
nání 80000 Kč. Tel.:
723622663  PM 150030 

PRODÁM Peugeot 307 sw,
r.v. 2002, obsah 1.6 benzin,
stříbrná metalíza, klima, 
servo, imobiliser, radio, do−
brý stav, cena  65000 Kč,
Klatovy, telefon:723439518.
RR 50785

JAWA, ČZ – koupím 
náhradní díly 

na čes koslovenské 
motocykly i nové, 

po užité, cokoli, zbytky
z mototechny, 

tel.:  724519585. 

RR 50129
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PRODÁM Peugeot 206 sw,
r.v. 2004 provoz 2005, 
obsah 1.4 benzín, servo,
centrál, najeto 106tkm, no−
vá stk a emise, klima, velmi
pěkný stav, servisní kniha,
eko poplatek se nemusí pla−
tit, Klatovy, cena 69000 Kč,
telefon 723439518. RR
50783

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 2004, 1.9 tdi,
66kw, klima, alu kola, servo,
el. okna, imobiliser, stříbrná
metalíza, serviska, tažne za−
řízení, cena 115000 Kč, 
telefon 723439518, KT. RR
50784

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 50083

PRODÁM Škoda Felicia
1,6 LX, r.v. 1997, EKO za −
placena, TK do 6/16, mo −
toricky moc dobrá, oprave−
né brzdy, kar. horší, sada
zimní + letní kola, cena
10.000 Kč. Tel. 725570506.
RR 50744

PRODÁM elektr. čtyřkolový
skútr Sunny Via, výkon
700W, max. rychlost 1,5
km/h, zánovní, původní ce−
na 59.000 Kč, nyní 39.000
Kč, tel.: 774052529. RR
50759

PRODÁM Citroen Berlingo,
r.v. 2001, obsah 1.6 benzin,
2 x šoupačky, imobiliser, ra−
dio, maximální výbava, dob−
ry stav, nová stk a emise, 
el. okna, centrál, cena
69000 Kč, Klatovy telefon:
723439518. RR 50786

Z NEDOSTATKU příležitosti
hledám ženu štíhlé a drobné
postavy do 50 let. Já
55/170 s vyřešenou minu−
lostí. Tel.: 723022697. PM
150168

37 LETÝ, vyšší spor tovní
postavy, prý pohledný, hle−
dá ženu do 45 let na trvalý
vztah a krásný rodinný život
plný lásky a radosti. Pokud
víš co život obnáší, tak se
budu těšit na tvoji brzkou
odpověď. Tel.: 722749243.
PM 150169

DEUTSCHER Mann aus
Furth im Wald sucht Frau
aus Tschechien. Schlank
oder mittelschlank, bis 65
Jahre, für Partnerschaft in
Deutschland. Ich bin 60
Jahre 170/70, ehrlich, treu,
liebevoll, dunkles – Haar,
eigenes – Haus, alleinle−
bend. Schwimm meis ter.
Tel. oder SMS unter 0049−
0152−02880186. Ab 20.00
Uhr, erreichbar, auch zus−
chrifften. RR 50754

55 let, svobodný, hledá 
kamarádku – přítelkyni,
Sušice a okolí, tel.:
607863707. RR 50763

65/167 nekuřák hledá sym−
patický dárek pod vánoční
stromeček, nejcennější 
dárek – přítelkyně, tel.:
607293573. RR 50772

HLEDÁM svobodnou a bez−
dětnou ženu ve věku 23−35
let pro vážné seznámení.
Nejlépe KT, ale možno i DO,
PJ. Já 32/196/78, abstinent,
nekuřák. SMS na tel. číslo
605324960. RR 50775

MUŽ střed. let hledá dívku,
ženu, která je též sama
a schází jí něžný dotek jako
mně. Přijedu i k páru na ka−
fíčko. SMS 722512502.
PS.: DO, KT, PJ, PM a okolí,
piš kdykoliv. RR 50777

MILÝ Ježíšku. Vím, že budeš
mít před vánoci plno práce,
proto Ti píšu už teď. Byl jsem
celý rok hodný ;−) a proto si
přeji to nejcennější, co na
světě může být – Lásku. Je
mi jasné, že to ne budeš mít
lehké ji najít, tak by možná
stačilo, kdybys tohle číslo,
607869092, které patří 40le−
tému SŠ, optimistovi se
smyslem pro humor, předal
nějaké štíhlé sympatické že−
ně, která nekouří. Jak to s
Láskou dopadne, už bude
záležet na nás. Předem Ti
moc děkuji a věřím, že na
Štědrý den již nebudu sám
:−) RR 50784

TAKÉ jsi zjistila, že život utí−
ká a Ty potkáváš jen šťastné
dvojice nebo singl? Pokud
jsi stejně jako já dospěla
k rozhodnutí něco změnit,
budu rád, když mi odpovíš.
DO, KT. Tel.: 722331836.
RR 50781

HLEDÁM ženu okolo 40 let
k vážnému seznámení, štíh−
lé postavy, nekuřačku. Tel.:
723722055. RR 50782

CHUDÝ, líný, plešatý, zdra−
vý důchodce 65 let, hledá
bohatou, čipernou, trochu
spor tovně založenou dů−
chodkyni přiměřeného 
věku. ST, KT. Mobil:
728779224. RR 50783

HLEDÁM nezadanou ženu
ve věku 33–48 let pro vážné
seznámení, společný rodin−
ný život. Uvítám velmi malé
dítě, není však podmínkou.
Možno odkudkoliv. Já SŠ
56/170/69, abstinent, neku−
řák. RR 50621

RÁDA POZNÁM normálního
slušného muže pro hezké
přátelství. Věk do 63 let,
Úroveň, upřímnost. Co hle−
dám také nabízím. Plzeň tel..
736203852. PM 150162

62/165 SYMPATICKÁ, po−
hodová žena, ráda pozná
muže, který ještě nechce být
sám a chybí mu láska. Tel.:
739920170. PM 150165

HLEDÁM přítele klidné po−
vahy a příjemného zevněj−
šku ve věku 56−62 let. Měl
bys být fér a mít přirozenou
inteligenci. Pokud jsi to 
právě Ty, ozvi se blond. se
srdcem na dlani. Tel.:
702920863. RR 50776

NEKUŘÁK Plzeňák 69/170/
90 hledá Plzeňáka na po−
povídání u videa, který je
také sám jako já. Může být
i žena do 80 let. Pouze
Češi. Bydlím Na Vyhlídce
10 v Plzni – Božkově.
Trolej busová linka č. 12,
výstup v ulici Petřínská.,
přejít přes most a vlevo
okolo garáží. Pouze volejte,
SMS neumím. Tel.:
736204861. PM 150068 

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov 
(sila apod.) a výkup železné−
ho šrotu. Tel.: 723622663.
PM 150031

NABÍZÍM ukládku zeminy
i větší množství cca 4000
tun. Cena při menším množ−
ství 100 Kč/t, při větším
množství sleva až na 
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy.
Přeštice Tel.: 603383211.
PM 150101

KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpověď
na otázky, pomoc v milost−
ných a mezilidských vzta−
zích, ve finančních a zdra−
votních problémech. Osob −
ně nebo písemně. Volejte na
tel.775901978. PM 150134

PROSÍM, kdo se potřebuje
zbavit vykopaných pařezů,
ať se mi ozve na tel.:
607234652. Mám zájem
o šířky kmenů 40 cm a více
a délky kmenů min. 60 cm.
Více na www.drevorezby−
belfin.cz. RR 50691

NABÍZÍM doučování české −
ho jazyka pro ZŠ. Pomohu
i s přípravou na státní maturi−
tu. Mám bohaté zkušenosti
s výukou. Volejte včas, jen
tak se na Vás dostane. Tel.:
602892292. PM 150143

VYKLÍZECÍ  PRÁCE  –
kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování, úklid. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 150019 

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXE−
KUCE NEMOVITOSTI. Bojíte
se, že přijdete o majetek.
Vše se dá řešit! Naše právní
oddělení zdarma zanalyzuje
Vaši situaci a najde optimál−
ní řešení. Důležité je začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o. Tel: 800737309. PM
150047

POČÍTAČ prodej a opravy.
Programy účto, mzdy a da−
ně. Kurz účto, d. evidence,
mzdy. www.SoftAg.cz, tel.:
374623540. PM 150171

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb −
ková, tel.: 608117789. RR
50082

PROVÁDÍM veškeré zed −
nické práce – omítky, malo−
vání, výkopové práce, dre−
náže a další práce dle do−
mluvy. Sušicko, Klatovsko,
Plzeňsko, tel.: 722749243.
RR 50774

MÁTE doma nábytek, křes−
la a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma od−
vezu, vykoupím, zpro −
středkuji prodej – za odvoz.
T.: 608887371 / E.: info:
nabytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím. RR
50520

Půjčka! Stop poplatkům!
Stop linkám 0900! Stop
exekuce/dražby! Tel:
731923006 Malická 22,
Plzeň.

RYCHLÉ půjčky 10 tis –
100 tis. bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz,
možnost spolupráce. 
SUPER VÝDĚLKY!!! Tel.
737607405.  KŘI PM
150082

ODDLUŽÍME VÁS!
Rychle, levně! E−mail:
dluhy.ne@seznam.cz
Tel. : 734741216. KŘI
PM 150155 

FOFR PŮJČKA. Registry
neřešíme. Tel.:702995055.
KŘI PM 150048

MINI PŮJČKA až 8.000
Kč, poprvé ZDARMA!!
Stačí OP ČR+mobil!
Plzeň, Pražská 41,11−
16h, tel.: 605760958.
KŘI PM 150167  

RYCHLÁ půjčka. Klatovy
a okolí. Tel.: 734258355.
RR 50631

PŮJČKA! Výplata v hoto−
vosti, měsíční splátky, tel.
777012794 nebo SMS. RR
50748

KOUPÍM  Jawa 350 
typ 633-634 a 638-640

i poškozené, 
tel.: 724519585. 

RR 50130

KOUPÍM za vaši cenu
do soukromé sbírky

motocykly a náhradní
díly značek JAWA, ČZ,

PRAGA, OGAR 
od r. v. 1929 do r. v.

1989 s doklady i bez.
Tel. 608941498.

RR 50121

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré 

motocykly všech 
značek v jakémkoliv

stavu i jednotlivé díly. 
Platím ihned 
v hotovosti. 

Tel.: 607946866. 
RR 50714
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

Sekretariát, soukromá inzerce:   
                                 Květoslava Spoustová
                                 tel.: 377 221 996, 777 730 256 
                                 e−mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Obchodní poradci:      Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                    e−mail: sramek@plzenskyrozhled.cz

                                 Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
                                    e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:                  Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996

Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo −
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113

Zakladatel: Ing. Richard Vogel 
Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň

tel.: 377 221 996, 377 221 764 � tel./fax: 377 221 765
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová

mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Uzávěrka řádkové inzerce je 20. listopadu 2015

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy.
Zkušený chovatel, etolog
a výcvikář. Tel. 737824579.
PM 150037

PRODÁM jehňata ze Šu −
mavy, ovečky i beránky, pře−
očkované. Tel.: 603383211,
723622663. PM 150121

GOLDEN RETRIEVER – ště−
ňata, právě k odběru, matka
výborná, otec šampion,
předp. výborného ext. i pova−
hy. Očkovaná a odčervená,
tel.: 723757486. Plzeň sko.
Český Fousek – chovná fena,
stáří 4 r. PZ .I.C. Tel.:
723757486. PM 150172

PRODÁM štěňata výmar−
ského krátkosrstého ohaře
s PP. Odběr koncem listo−
padu 2015. Cena: 12.000
Kč. Telefon: 724260813.
RR 50743

PRODÁM kanárky fife zele−
né letošní kroužkované na
zpěv i na chov, kus/300 Kč,
Dešenice, tel.: 721124597.
RR 50782

NABÍZÍME  rekvalifikační
kurzy: masér, pedikúra,
manikúra, nehtová mode−
láž, kosmetika a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAVO s.r.o., individuální
výuka! www.vip−relax.cz,
www.mavo.eu. Tel.:
602478448, 603284493.
KŘI PM 150001

JSME sexy, máme sexy
štíhlé postavy, rádi sexujem
před diváky. Chcete se podí−
vat? On 42, ona 38 let, dělá−
me všechno, senioři vítáni,
diskrétnost a hezký prožitek
zaručujem. Jsme z KT.
Těšíme se na zavolání. Tel.:
704424756. RR 50643

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde
30. 11. 2015
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